
Kultur & fritids påverkan på 

fastighetspriser 

De senaste decennierna har fört med sig stora 

förändringar för både människan och samhället. 

Våra liv har förändrats allt eftersom samhället har 

förändrats. Förr valde man att bosätta sig efter 

möjlighet till arbete medans man idag väljer 

bostadsort efter andra kriterier än enbart 

arbetsmarknadsrelaterade. Den officiella arbetstiden 

går i riktning mot att långsiktigt bli kortare vilket 

leder till att människa kan lägga mer tid på 

fritidsaktiviteter. Städers och regioners utveckling 

blir allt mer beroende av förmågan att erbjuda en god 

livsmiljö.   

Enligt den amerikanska forskaren Richard Florida har 

kreativitet blivit den viktigaste faktorn i vår ekonomi. 

Både på jobbet och i andra aspekter av våra liv 

värdesätter vi kreativiteten högre än någonsin och vi 

brukar den intensivt. Kreativa människor flyttar till 

kreativa platser som kan tillfredsställa deras kreativa 

behov.  

Eftersom kreativitet har fått en allt större betydelse i 

dagens samhälle är det intressant att studera dess 

påverkan. Människors förändrade preferenser kring 

bostadsort gör det intressant att undersöka kreativitetens 

påverkan på fastighetspriser. Detta har jag undersökt i 

mitt examensarbete genom att studera vilken påverkan 

kultur & fritid har på fastighetspriser. Olika kultur- och 

fritidsverksamheter erbjuder olika sätt att använda sin 

kreativitet på, både psykiskt och fysiskt. 

Eftersom kommunerna i Sverige svarar för den största 

delen av de offentliga kulturinsatserna är det intressant 

att undersöka kulturens påverkan utifrån ett kommunalt 

perspektiv. Det lokala kulturlivet i en kommun får sin 

karaktär av de historiska förutsättningarna, kommunens 

storlek samt kommunens läge.  

Kreativa människor kräver en kreativ fritid. Forskaren 

Richard Florida säger att det stora intresset för en 

aktivare fritid hos den kreativa klassen främst beror på 

förändringar i arbetslivet. Kreativt arbete är ofta 

stillasittande och därför vill kreativa människor ladda 

sina batterier genom fysiska aktiviteter på sin fritid. 

Jag har avgränsat mig till att undersöka hur olika kultur- 

och fritidsverksamheter påverkar fastighetspriser i 

Skånes kommuner. De verksamhetsgrenar som 

undersökts är fritidsgårdar, allmän fritidsverksamhet, 

idrotts- och fritidsanläggningar, bibliotek, allmän 

kulturverksamhet, musik- och kulturskola samt bidrag 

till studieorganisationer.  

Resultatet från undersökningen visade att endast idrotts- 

och fritidsanläggningar hade en påverkan på det 

genomsnittliga fastighetspriset för kommuner i Skåne. 

För övriga verksamheter kunde ingen påverkan hittas. 

Undersökningen grundade sig i hur mycket kommunerna 

i Skåne satsade på de olika verksamhetsgrenarna. 

Resultatet visade att för varje krona per invånare som en 

kommun satsar på idrotts- och fritidsanläggningar ökar 

det genomsnittliga fastighetspriset i kommunen med 

0,0027 %.  

Utöver undersökningen som gjordes på olika 

verksamhetsgrenar undersöktes också hur närhet till en 

idrottsplats påverkar fastighetspriserna inom en stad. 

Undersökningen gjordes på Staffanstorp som är en stad i 

sydvästra Skåne. Resultatet visade att ju närmre en 

fastighet ligger idrottsplatsen Staffansvallen i 

Staffanstorp desto högre är fastighetspriset. En meter 

närmare idrottsplatsen Staffansvallen ger en 0,0087 % 

ökning i fastighetspriset.  

Från de två delundersökningarna drogs slutsatsen att 

idrotts-och fritidsanläggningar har en positiv påverkan 

på fastighetspriser. Både närhet till en idrottsanläggning 

och hur mycket en kommun satsar på idrotts- och 

fritidsanläggningar ger positiv påverkan på 

fastighetspriser. Resultatet från examensarbetet bidrar 

till en ökad förståelse kring vilken betydelse kultur & 

fritid har för samhällets utveckling.  
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