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Syftet med denna studie är att undersöka trafikbullrets betydelse för var vi väljer att bosätta 

oss genom att besvara frågeställningen: finns det något samband mellan trafikbullernivåer och 

efterfrågan på bostäder i Stockholms innerstad? Metoder som används är regressionsanalys 

och intervjuer. Statistik från 251 enskilda bostadsrättsförsäljningar fördelade på 12 stycken 

innerstadsgator i Stockholm har insamlats för 2013. Genomsnittliga kvadratmeterpriser på 

dessa gator har ställts mot trafikbullernivåer som Stockholm stad uppmätt 1999. 

Trafikbullernivåer, kvadratmeterpris och boyta är centrala variabler för denna uppsats. 

Behavioristiska teorier kring människors flyttmönster och bostadssökande bildar uppsatsens 

ramverk. 

 

Undersökningens resultat visar att det inte går att finna något samband mellan 

trafikbullernivåer och efterfrågan på bostäder i Stockholms innerstad. Andra viktiga resultat 

visar på att efterfrågan styrs av andra faktorer än trafikbullret. 

 

Nyckelord: trafikbuller, regressionsanalys, efterfrågan på bostäder, kvadratmeterpris. 
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1. Bakgrund 
 

1.1. Inledning 

 

”Den ständiga frågan om bullernivåer är en viktig anledning till att många 

bostadsprojekt i Sverige försenas eller inte ens blir av. De riktvärden som finns idag 

tolkas olika och ibland krockar reglerna med varandra på ett sätt som blir rent 

löjeväckande. Ska vi få fart på bostadsbyggandet måste vi sätta ned foten i bullerfrågan 

en gång för alla så att alla vet vad som gäller” (Socialdepartementet, 2013) 

 

Detta är inledningen på ett pressmeddelande från nuvarande bostadsminister Stefan 

Attefall i januari 2013. Pressmeddelandet låter det göra gällande att regeringen ämnar 

utreda bullerfrågan ”en gång för alla”. Bullerfrågan förstås bäst mot bakgrund av de 

riktlinjer kring bullernivåer som riksdagen tidigare fastställt efter internationella 

bullerriktlinjer framtagna av Världshälsoorganisationen, WHO. Dessa har i sin tur 

formulerats mot bakgrund av de hälsorisker som utsattheten av för högt buller kan 

innebära. (WHO, 2009) 

 

Den nuvarande översiktsplanen för Stockholm – ”Promenadstaden”, där förtätning av 

staden är central (Stockholms stad, 2010), innebär stora planeringsproblem när 

industrier och bostäder med olika bullerkrav hamnar bredvid varandra. Samtidigt råder 

det enligt många medier en bostadsbrist i bl.a. Stockholm som riskerar att hämma 

tillväxten (SVT, 2013) och tvinga bort unga människor från staden (SR, 2013). En 

lösning på detta är att bygga fler bostäder i Stockholm och enligt Attefalls resonemang 

här ovan så ses de befintliga riktvärdena för buller som ett hinder för att detta ska kunna 

göras skyndsamt. 

 

Under sommaren 2013 lämnade Boverket in en egen remiss om hur byggandet av 

studentbostäder kan främjas och påskyndas. I remissen går bl.a. att utläsa ett förslag på 

att höja riktkravet på buller från dagens 55 dBA till 60 dBA för studentbostäder mindre 

än 35 kvadratmeter. (Boverket, 2013)  Det verkar med andra ord ligga i tiden att skylla 

det minskade bostadsbyggandet i Stockholm på olika regelverk som omgärdar 

bostadsproduktionen och där bullerkraven är en del.  

 

Detta blir extra intressant då det bl.a. går att läsa i Plan och Bygglagens 2:a kapitel, 5§ 

att man vid planläggning ska lokalisera byggnader och byggnadsverk till mark med 

hänsyn till: ”människors hälsa och säkerhet” och ”möjligheterna att förebygga vatten- 

och luftföroreningar samt bullerstörningar”. (SFS 2010:900) Det som ska underlätta 

bostadsbyggandet genom ändrade vilkor för bullernivåer väcker mot bakgrund av ovan 

nämnda lag en undran över hur dessa ändringar kan komma att påverka människors 

hälsa. 

 

1.2. Problemformulering 

 

”Bullerfrågan” som Attefall nämner här ovan blir således intressant att undersöka mot 

bakgrund av bostadsrättspriserna i Stockholms innerstad - som kan ses som ett mått på 

den efterfrågan på bostäder som finns  där. Är efterfrågan på bostäder hög i bullerutsatta 

bostadsområden? Kan man överhuvudtaget säga att dagens uppmätta bullernivåer spelar 
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någon roll för efterfrågan på bostäder i Stockholms innerstad? Eller har Attefall en 

poäng i att bullernivåerna mer ställer till det? 

  

Boverkets remiss visar på ämnets aktualitet – att man är villig att ändra på de riktlinjer 

som tagits fram för vår hälsas skull, för att främja nybyggandet av bostäder för studenter 

och unga. Det som väcker en särskild stor uppmärksamhet hos mig som forskare är att 

det är just hälsoriskerna det kompromissas om till förmån för andra värden i planeringen 

–  att det är en förändring av bullerkraven som ses som lösningen på bostadsbristen i 

Stockholm. Samtidigt väcker ”bullerfrågan” frågor kring hur bullret faktiskt upplevs av 

de som är utsatta för det. Spelar bullret överhuvudtaget någon roll för var man väljer 

att/vill bo i Stockholm? Känner man som bostadsköpare till bullernivåerna på de gator 

man ämnar bo på och vilken betydelse får det för beslutet vid köpet? Detta område är 

till synes inte särskilt beforskat, i synnerhet inte med Stockholm som exempel. 

Förhoppningen är att denna uppsats ska kunna fylla den luckan. 

 

1.3. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka trafikbullrets betydelse för var vi väljer att 

bosätta oss. Detta ska besvaras genom följande frågeställning: 

 

Finns det något samband mellan trafikbullernivåer och efterfrågan på bostäder i 

Stockholms innerstad? 

 

2. Avgränsningar 
 

Undersökningen är geografiskt avgränsad till Stockholms innerstad, närmare bestämt 

till 12 specifika gatuadresser spridda över stadens innerstadsdelar. Eftersom studien 

ämnar undersöka efterfrågan som en variabel är undersökningen avgränsad till att 

endast behandla bostadsrätter som boendeform. Undersökningen bygger på ett urval av 

gator i innerstaden och tar inte hänsyn till den uppdelning av bostadsrättföreningar som 

finns representerade där. Studien är också avgränsad till att undersöka hur buller 

påverkar efterfrågan på bostäder på de utvalda gatorna och går inte djupare in på andra 

orsaker till val av bostad som bostadsbrist, utbudet av lediga bostadsrätter, 

förutsättningar för banklån, ränteläget m.m. Studien avgränsar begreppet buller till 

trafikgenererat buller och kommer följdaktligen inte att behandla buller genererat av 

andra störningskällor som exempelvis uteliv och byggnadsarbeten. Det buller som 

behandlas i uppsatsen är det buller som är uppmätt på husens fasader och avser externa 

störningsfaktorer för de boende. Undersökningen tar således inte hänsyn till internt 

buller från exempelvis grannar och trapphus. 

 

3. Definitioner  
 

3.1. Bullerbegreppet 

 

Buller kan definieras som ett ”..miljöförsämrande, ofta oönskat ljud som är störande 

och i vissa fall skadligt för hörseln.” (Nationalencyklopedin) Då denna definition 

öppnar upp för en subjektiv tolkning av vad som är oönskat och störande förhåller sig  

denna undersökning till de riktlinjer kring bullernivåer som fastställdes genom 
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Riksdagens proposition 1996/97:53 ”Infrastrukturinriktning för framtida transporter”. 

Där fastställdes bl.a. riktlinjenerna: 

 

 30 dBA
1
 ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalent ljudnivå
2
 utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

 

Dessa riktlinjer avser ”..trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation 

av bostadsbebyggelse, eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 

trafikinfrastruktur.” (Proposition 1996/97:53) Värt att påpeka i sammahanget är att 

ovan nämnda riktlinjer avser trafikbuller och inte buller genererat från industrier som 

hamnar och flygtrafik, som har egna riktlinjer.  I Stockholm avser ovan beskriva 

riktlinjer befintlig bebyggelse såväl som nybyggnationer. I detaljplaner för 

nybyggnationer ställer dock Stockholms stad följande krav: ”Bostäder skall utformas 

så att minst hälften av boningsrummen i varje lägenhet får högst 55 dBA 

dygnsekvivalent ljudnivå (frifältsvärde)utanför fönster.” (Stockholms stad, 

åtgärdsprogram för buller 2009-2013)  

 

Just benämningen ”utanför fönster” ställer till stora problem då det i praktiken innebär 

att fönstret ska kunna vara öppet utan att riktlinjen på 55 dBA överskrids. Detta står 

även formulerat i de riktlinjer WHO presenterade 1999: ”It should be noted that it 

should be possible to sleep with a bedroom window slightly open (a reduction from 

outside to inside of 15 dB)” (WHO, 1999)  

 

Det är ovan beskrivna definition jag förhåller mig till under denna uppsats – att 55 dBA 

dygnekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) markerar gränsen för vad som kan 

betraktas som trafikbuller. 

 

3.2. Efterfrågan 

 

Jag använder i  denna uppsats bostadsrätternas kvadratmeterpris som ett mått på den 

efterfrågan av bostadsrätter som råder på gatorna i  Stockholms innerstad under 2013. 

Undersökningen avgränsas till att undersöka de bostadsrättsförsäljningar som utfördes 

på gatuurvalet under ett givet år – oberoende av vilket utbud som då fanns. Hur utbudet 

av bostadsrätter förhållit sig under detta år i förhållande till andra år har inte undersökts 

som en variabel då sådan statistik saknats. Jag går därför inte in djupare i vare sig 

ekonomisk teori eller ger mig på en vidare tolkning av begreppet efterfrågans 

förhållning till begreppet utbudet i denna uppsats. 

 

4. Tidigare forskning 
 

                                                           
1
 A-vägd decibelnivå, dBA, tillämpas för normala frekvenser och ljudstyrkor och innebär att medelhöga 

frekvenser stärks och låga dämpas. A-vägningen används bl.a. för mätning av trafikbuller. (Boverket) 
2 Ekvivalent ljudnivå avser en medelljudnivå under en given tid. Dygnsekvivalent ljudnivå innebär 

således en medelljudnivå för hela dygnet. (Boverket) 
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4.1. Bullrets hälsorisker 

 

Det finns tydliga vetenskapliga bevis för att höga bullernivåer kan leda till en rad 

hälsorisker såsom sömnstörningar, nedsatt hörsel, hjärt- och kärlsjukdomar och allmän 

irritation. (Passchier-Vermeer, Passchier, 2000) I WHO:s publicering: ”Night noise 

guidelines for Europe” framkommer det att det finns stark vetenskaplig evidens för att 

nattligt buller orsakar sömnstörningar. Detta kan i sin tur leda till en rad olika 

hälsoproblem både på kort sikt; som humörsvängningar och trötthet och på lång sikt; 

som depression, försämrat närminne, nedsatt reaktionsförmåga, diabetes och fetma. 

(WHO, 2009) WHO uppskattar att upp till 30% av alla europeiska invånare är utsatta 

för bullernivåer så höga att de kan orsaka sömnstörningar, vilket ses som en allvarlig 

hälsofara. (WHO, 1999) 

 

4.2. Buller och bostadspriser 

 

I slutet av 1970-talet genomfördes en studie i Ontario, Kanada som undersökte 

relationen mellan buller och huspriser. Slutpriser för över 2000 individuella 

husförsäljningar fördelade på drygt 50 bostadsområden samlades in under åren 1972-

1978. I studien undersöktes bostadsområden vars morfologi bestod av rader av liknande 

huskroppar där en rad var mer utsatt för trafikbuller än de andra. Huspriser analyserades 

både inom liknande bostadsområden och med hjälp av regressionsanalys med områden 

med annan morfologi, arkitektur och geografiskt avstånd. Gemensamt för studien var att 

finna samband mellan utsatthet för trafikgenererat buller och variation i huspriser. 

Resultatet visade på ett visst samband mellan högre bullerutsatthet och lägre 

bostadspris. Bostäder med närhet till motorvägar förlorade i genomsnitt 312$ per 

decibelökning och bostäder i närheten av vägar med mer tidsbundna trafikflöden 

förlorade i genomsnitt 254$/dBA. Sett till studiens medelförsäljningspris på 60 000$ per 

fastighet innebar varje decibelökning en minskning av bostadsvärdet med 0,5%. 

(Taylor, Breston, Hall, 1982) 

 

En annan studie försökte finna samband mellan trafikbuller och luftföroreningar och 

bostadspriser i Madrid, Spanien. Detta genom att använda en regressionsanalys på fler 

än 3000 hushåll i staden fördelat på tre skilda administrativa skalor. Studien har utgått 

från en kvalitativ ansats för att finna ”subjektiviteten” i hur trafikbuller och 

luftföroreningar påverkar invånarnas efterfrågan på bostäder i Madrid. Resultatet visade 

att trafikbuller och luftföroeringar inte påverkade bostadspriserna i staden på en 

helhetsnivå, men att det fanns stora variationer på lokal nivå. Det största sambandet 

mellan höga nivåer av buller och luftföroreningar i relation till minskad efterfrågan på 

bostäder fann man dock längs de mest aktiva stråken i stadens centrum. (Le Gallo, 

Chasco, 2012) 

 

Vid en svensk studie undersöktes relationen mellan olika typer av trafikgenererat buller 

och dess påverkan på fastighetspriserna. Här undersöktes både väg- och 

järnvägsgenererat buller som variabler i den hedoniska regressionsmodell studien 

använt sig av. Lerum utanför Göteborg valdes ut som lämpligt studieområde eftersom 

såväl E20 och Västra stambanan genomkorsar kommunen. Data över samtliga 

försäljningar av enfamiljshus i kommunen från slutet av 1996 till början av 2006 

samlades in som underlag. Centrala variabler för beräkning av fastighetspriserna var 
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bostadstyp, bostadens yta, bostadens standard – som baserades på den taxering 

husägarna själva lämnat in till Skatteverket och bostadens geografiska avstånd till 

bullerkällor som tågstationer och vägar. Studiens resultat visade på att trafikgenererat 

buller hade en större negativ påverkan på fastighetspriserna än vad tåggenererat buller 

hade. För de fastigheter som befann sig över tröskelvärdet på 55 dBA skedde en 

prisminskning på 0,7% (tåg) och 1,7% (bil) för varje ökning av 1 dBA. Denna studies 

resultat är intressanta då den visar på ett motsatsförhållande till liknande studier från 

Storbritannien. (Andersson et al, 2009) 

 

4.3. Buller och socio-ekonomiska faktorer 

 

En fransk studie med utgångspunkt från Marseille har försökt att belysa sambandet 

mellan socio-ekonomiska förutsättningar och utsatthet för buller. Det framkommer i 

artikeln att det i denna del av forskningsfältet råder en diskrepans huruvida ett sådant 

samband existerar där vissa studier menar  att människor i områden med låg socio-

ekonomisk status har en högre benägenhet att uppleva buller som något negativt (Evans, 

Kantrowitz, 2002). Andra menar att utsattheten för buller är som störst i områden med 

fördelaktig socio-ekonomisk status. Hit hör Marseillestudiens resultat som visar att det 

är medelklassområden som i störst utsträckning är utsatta för trafikbuller. (Bocquier et 

al, 2012) 

 

4.4. Upplevelse av buller 

 

En spansk studie utförd i Pamplona undersökte relationen mellan mätbara bullernivåer 

och bullerstörningsfrekvens hos stadens befolkning. Studien var omfattande och 

genomfördes i fem för staden representativa bostadsområden genom en enkät. 

Resultatet som bestod av 496 inlämnade enkäter visade att även om invånarna överlag 

var nöjda med sina bostadsområden, så var de mest nöjda respondenterna bosatta i de 

tystaste områdena i staden. Studien visade på stora lokala skillnader i staden - 77% av 

de tillfrågade i den mest bullerutsatta stadsdelen upplevde buller som mycket 

problematiskt medan endast 10 % gjorde det i den minst bullerutsatta stadsdelen. 

Studien lyckades korrelera respondenternas upplevda sömnsvårigheter med den 

uppmätta dygnekvivalenta bullernivån, som på 59 % av mätplatserna var över 65 dBA. 

(Arana, Garcia, 1997) 

 

5. Metod 
 

Denna undersökning underbyggs av en blandmetod av både kvalitativ och kvantitativ 

typ. Uppsatsen behandlar således både sekundär- och primärdata. Sekundärdatan består 

av sammanställda lägenhetsförsäljningspriser hämtat från bostadsförsäljningssajten 

hemnet.se och trafikbullernivåer av Stockholms innerstad sammanställda av Stockholms 

stad. Primärdatan kommer att bestå av kvalitativt intervjumaterial från fastighetsmäklare 

i Stockholm län. 

 

5.1. Urval 

 

5.1.1. Gatuurval 
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För att kunna besvara min frågeställning har ett urval av särskilt bullerutsatta och 

mindre bullerutsatta stråk gjorts i Stockholms innerstad. Urvalet har motiverats utifrån 

den bullerkarta som Stockholms stad sammanställde 1999, se Bilaga 1. Utifrån denna 

bullerkarta har fyra särskilt bullerutsatta gator vars dygnsekvivalenta bullernivå 

överstigit 70 dBA valts ut.Urvalet av dessa har motiverats utifrån såväl antalet 

bostadsadresser på gatan som dess längd och geografiska läge. Korta bullriga gator har 

därmed valts bort i brist på tillräcklig mängd bostadsförsäljningar. Till varje 

”bullergata” har två gator med dygnsekvivalenta bullernivåer som ligger under 70 dBA 

valts ut som referensgator och skapat ett kluster om tre gator. Dessa referensgator har i 

första hand valts ut utifrån sin geografiska närhet till ”bullergatan” och i andra hand 

efter hur pass lik gatsträckningen överensstämmer med den. Detta har resulterat i ett 

referensgatuurval där parallellgator till ”bullergatan” i största möjliga mån premierats. I 

de fall där parallellgator saknades eller inte gick att identifiera har tvärgator istället valts 

ut.  

 

Eftersom referensgatorna just valts ut på grund av sin geografiska närhet till 

”bullergatorna” har en första utgallring av gatorna baserats på det. En andra avgränsning 

har utgjorts av de dygnsekvivalenta bullernivåer som är uppmätta på gatorna. Där har i 

möjligaste mån så låga bullernivåer som möjligt eftersträvats. En tredje avgränsning har 

därefter utförts baserat på antalet bostadsrättsförsäljningar som genomförts på gatorna 

under 2013 där kriteriet varit att minst fem lägenheter ska ha sålts under det gångna året. 

Detta baserades på att det efter en första övergripande datainsamling framgick att en del 

av Stockholms innerstadsgator knappt haft några lägenheter alls till försäljning under 

hela 2013. Detta har resulterat i ett urval av referensgator som sammantaget har en 

geografisk närhet till sin ”bullergata”, en lägre uppmätt dygnsekvivalent bullernivå och 

där tillräckligt många bostadsrättsförsäljningar har genomförts under 2013.  

 

Rent geografiskt har vissa av undersökningsgatorna avgränsats beroende på att gatans 

sträckning ändrar karaktär eller att de uppmätta bullernivåerna skiljer sig åt på olika 

delar av gatan (Valhallavägen) eller för att gatan är för lång i förhållande till övriga 

gator i klustret (St:Eriksgatan och Birger Jarlsgatan). 

 

Gatornas urval eftersträvar i viss mån representativitet då spridningen av dem innefattar 

stadsdelarna: Södermalm, Vasastan, Östermalm och Kungsholmen. Denna spridning har 

medvetet valts ut för att ta hänsyn till eventuella variationer som råder inom de olika 

stadsdelarna och för att kunna utesluta resultat som enbart består av lokalt förklarande 

faktorer som att en viss stadsdel exempelvis är särskilt populär att bo i för en viss 

åldersgrupp. Urvalsspridningen ska med andra ord kunna säga något om Stockholm i 

stort - oavsett var någonstans i staden bostadsförsäljningsdatan är hämtad. De gator som 

ligger till grund för denna undersökning är: 

 

Södermalm Kungsholmen Östermalm/Vasastan Vasastan 

Hornsgatan St:Eriksgatan Valhallavägen Sveavägen 

Brännkyrkagatan Fridhemsgatan Birger Jarlsgatan Hagagatan 

Krukmakargatan Kronobergsgatan Surbrunnsgatan Döbelnsgatan  
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Den första gatan i varje klusterkolumn representerar den ”bullergata” jag valt ut för den 

givna stadsdelen och de nästföljande två är de referensgator som hör till respektive 

”bullergata”. 

 

5.1.2. Intervjuurval 

 

För att kunna få en djupare förståelse till de resultat min datainsamling medfört har jag 

valt att låta djupintervjuva ett antal fastighetsmäklare. Tanken från början var att mitt 

urval skulle utgöras av en blandning av fastightesmäklare från en mängd olika 

mäklarbyråer, knutna till olika geografiska områden i Stockholms innerstad – där mina 

bullergator finns. Jag använde mig därför av vad Valentine kallar för en ”Cold calling”-

metod för att skapa mig ett urval. Denna urvalsmetod innebär kort att man genom ett 

register av något slag identifierar sin population och därefter söker upp dem genom att 

antingen knacka på hemma hos dem eller genom att ringa dem (Valentine, 2005:115-

116).  

 

I mitt fall innebar det att min population av fastighetsmäklare skapades genom att jag 

gjorde en internetsökning på begreppen ”fastighetsmäklare” och ”Stockholm” och att 

jag utifrån det ”register” som dök upp i sökmotorn skapade mitt urval. Detta ”register” 

kom att bestå av en mängd olika mäklarbyråer spridda över innerstaden ur vilka jag 

valde ut ett 20-tal fastighetsmäklarkontor som kom att bli min population. Detta 

baserades lite slumpmässigt utifrån storleken på fastighetsmäklarbyråer, där jag ville 

skapa representativitet genom att välja ut såväl stora som små aktörer. Samtidigt var jag 

ute efter att få representativitet i den geografiska spridningen på kontoren så att samtliga 

innerstadsdelar i Stockholm täcktes. Kombinationen av ett 20-tal små och stora aktörer 

och en heltäckande geografisk spridning av fastighetsmäklarbyråerna var det som 

slutligen kom att utgöra min population. Tanken var sedan att jag ur denna population, 

med ett visst kalkylerat bortfall, skulle kunna få tag i tillräckligt många 

fastighetsmäklare att intervjuva. 

 

Jag mailade samtliga kontor i min population, utan att få ett enda svar. Jag försökte då 

ringa upp dem, vilket inte heller gav något resultat. Jag fick till slut svar från en 

fastightesmäklare som kunde ställa upp vilket var bra i sig, men som ensam inte kunde 

utgöra en tillräcklig grund för en kvalitativ undersökning. Jag använde mig då av mitt 

kontaktnät och fick på så vis tag på en fastighetsmäklare, som ställde upp. Den tredje 

intervjupersonen utgjordes av en fastighetsmäklare vars kontor jag råkade passera en 

dag och som jag muntligen lyckades övertala att medverka. 

 

Sammantaget kan man säga att mitt intervjuurval består av tre stycken 

fastighetsmäklare; en som tillhörde min ursprungspopulation, en som kom att  helt 

slumpmässigt medverka i denna undersökning och en jag fick kontakt med via mitt 

kontaktnät. Det något slumpmässiga urvalet medförde också att dessa tre 

fastighetsmäklare representerar en liten, enskild firma, en medelstor aktör i stor-

Stockholm och en av landets största fastighetsmäklarbyråer. 

 

Detta ”blandurval” av fastighetsmäklare har också inneburit att det geografiska 

undersökningsområdet har kommit att vidgas en aning. Endast en av undersökningens 

fastighetsmäklare har innerstaden som sin huvudsakliga marknad, en har viss erfarenhet 
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av bostadsrättsförsäljningar i innerstaden men arbetar främst i stadens norra förorter och 

en arbetar främst i en av Stockholms läns södra förorter. Då samtliga intervjupersoner 

har erfarenhet av att arbeta med försäljningar av bostäder som är utsatta för trafikbuller 

oavsett geografiskt område anser jag ändå att de besitter tillräcklig kunskap för att 

kunna hjälpa mig förstå trafikbullrets påverkan på efterfrågan på bostadsrätter i 

Stockholms innerstad.  

 

5.2. Källor  

 

5.2.1. Bullerkartan 

 

Bullerkartan över Stockholms stad är sammanställd 1999 och har tillhandahållits från 

kommunens Miljöförvaltning se Bilaga 1. Kartan visar bullernivåer som är uträknade 

efter beräkningsmodeller hämtade från ”de nordiska beräkningsmodellerna för 

trafikbuller” (Trafikverket). Kartan representerar alltså inte uppmätta bullernivåer utan 

beräknade nivåer. Detta av rent praktiska skäl då en fullständig mätning av Stockholms 

trafikbuller i det närmaste hade varit en omöjlig uppgift att genomföra. Det beräknade 

bullret presenteras genom dygnsekvivalenta ljudnivåer, räknat i dBA.  

  

Kartan är indelad i fem olika färgsegment som presenteras i intervaller om 5 dBA. 

Gatorna illustreras i dessa färger beroende på vilken dygnekvivalent bullernivå mellan 

56 dBA till 75< dBA som uppmättes på platsen. Färgindelningen har möjliggjort att ett 

okulärt urval kunnat genomföras där fyra röda gator (71-75 dBA) valts ut. Utifrån dessa 

röda gator valdes gator i geografisk närhet ut som referensgator. Dessa representerade 

andra färger dvs. andra uppmätta bullernivåer som var lägre än ”bullergatornas” 

dygnsekvivalenta nivåer. Kartans digitala ursprungsform har gjort det möjligt att zooma 

in det aktuella undersökningsområdet för att på så vis kunna identifiera 

undersökningsgatornas trafikbullernivåer – något som inte är alldeles lätt att urskilja i 

den tryckta form som den i denna uppsats bifogas i. 

 

5.2.2. Hemnet.se 

 

Datainsamlingen har inhämtas från bostadsförsäljningssajten hemnet.se. Sedan början 

av 2013 går det att genom hemnet.se se statistik kring tidigare försäljningar från 

hemsidans sökfunktion, vilket är grunden till att denna undersökning överhuvudtaget är 

möjlig att genomföra. Det är denna källa jag använt mig av för att samla in den data jag 

behövt för min undersökning. Eftersom denna statistik endast finns tillgängling från och 

med 2013 föll det sig naturligt att avgränsa undersökningen till detta år.  För att kunna 

få tid över för databehandling beslutade jag mig för att begränsa min insamling av 

bostadsrätter till den 30 november 2013. Insamlingen av data för 

bostadsrättsförsäljningar har således skett mellan 2013-01-01 och 2013-11-30.  

 

Totalt har det under den givna perioden samlats in data för 251 unika 

bostadsrättsförsäljningar spridda på 12 unika gator i Stockholms innerstad. Antalet 

försäljningar varierar en del mellan undersökningsgatorna men då min undersökning är 

avgränsad till att röra de bostadsrättsförsäljningar som genomförts under 2013 anser jag 

detta vara av mindre betydelse för undersökningens resultat. 
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5.3. Källkritik 

 

Det faktum att bullerkartan är sammanställd 1999 kan ge upphov till vissa brister för 

analysen. Gator kan under de knappt 15 år som gått ha lagts om, nya 

hastighetsbegränsningar kan ha införts och ny teknik kan ha utvecklats som ger 

bullervärderna mer precisa nivåer. Denna karta är dock den enda av sitt slag som finns 

att tillgå i dagsläget – en nyare bullerkarta från 2002 finns att tillgå, men den mäter alla 

bullernivåer, inte enbart trafikbuller och är betydligt svårare att tyda så den används inte 

i denna studie. Vad som dock framgår på bullerkartan från 2002 är att de gator som 

hade höga bullernivåer 1999 och som agerar ”bullergator” i denna undersökning, även 

var kraftigt utsatta för buller 2002 så någon större förändring på de tre år som skiljer 

kartorna åt går inte att se. 

 

Att använda hemnet.se som en källa är också förenat med vissa problem som är värda 

att påpekas. Dels baseras den försäljningsstatistik som legat till grund för hela denna 

undersökning på data som lämnas in av varje enskild mäklare för varje enskild 

försäljning. Då olika fastighetsmäklare rapporterar in sina försäljningar på olika sätt kan 

det leda till att viss data saknades i vissa bostadsrättsförsäljningar. Lägenhetens 

våningsplan var ett exempel på en sådan variabel. För att kunna visa sina genomförda 

lägenhetsförsäljningar behöver fastighetsmäklarbyrån teckna ett särskilt avtal med 

hemnet.se. Det är därför inte ovanligt att mindre fastighetsmäklarbyråer inte redovisar 

sina försäljningar på sajten. I dessa fall är det därför inte helt omöjligt att lägenheter 

som ligger ute till försäljning på hemnet.se, inte går att finna i den data jag inhämtat. 

Dessutom måste både köpare och säljare godkänna att slutpriset hamnar på hemnet.se, 

vilket också är en möjlig källa till potentiella bortfall av lägenhetsförsäljningar på 

sajten. Sedan sker ett visst mått av bortfall genom de bostadsrättsförsäljningar som 

antingen säljs privat eller av fastighetsmäklare som inte använder sig av hemnet.se 

överhuvudtaget.  

 

Det är alltså ingen totalundersökning av slutpriset på bostadsrätter i Stockholms 

innerstad jag gör utan endast de som funnits tillgängliga på hemnet.se under det 

tidspann studien är avgränsad till och på de gatuadresser jag valt att undersöka. 

 

5.4. Databehandling 

 

Sökningar av samtliga undersökningsgator har genomförts varpå befintlig data förts 

över för behandling i kalkylbladsprogrammet Excel. Datainsamlingen har bestått i att 

bostadsrättens gatuadress, storlek i kvadratmeter, totala antal rum, våningsplan (om 

angivet), slutpris och månadsavgift har hämtats in. Denna data har för varje 

undersökningsgata sedan sammanställts i tabeller för vidare analys.  

 

De lägenhetsförsäljningar som saknade information om storleken i kvadratmeter och 

slutpriset gallrades på ett tidigt stadie bort från studien då kvadratmeterpriset är central 

för denna uppsats. Lägenheternas våningsplan var en annan variabel som inte var 

konsekvent inrapporterad varpå även den sållades bort från denna undersökning. 

Slutligen ansåg jag att månadsavgiften, trots sin påverkan på slutpriset, inte var central 

för min undersökning och togs därför bort från min analys. Den slutliga 
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databehandlingen kom att utgöras av lägenhetsförsäljningsvariablerna: gatuadressen, 

totalt antal rum, storleken räknat i kvadratmeter och slutpriset räknat i kr. 

 

Efter att ha samlat in data kring de bostadsrättsförsäljningar som genomförts under 2013 

behövdes aktuell data kategoriseras i en mer överskådlig form. Ett första steg blev att 

dela in bostadsrättsförsäljningarna för varje undersökningsgata i två huvudkategorier – 

små och stora lägenheter. Den kategorisering av lägenhetsstorleken jag valt för denna 

undersökning är:  

 

små lägenheter =  upp till 2 rum och kök  

stora lägenheter =  fler än 2 rum och kök 

 

Denna indelning motiverades mot bakgrund av de stora skillnader som gick att urskilja i 

kvadratmeterpriserna mellan dem och att det potentiellt kunde vara olika köpargrupper 

som var målgruppen för de olika kategorierna. Hade jag istället valt att kategorisera 

storleken på lägenheterna utifrån dess individuella kvadratmeterstorlek skulle det skapa 

problem då lägenheter med två rum och kök i många fall var större ytmässigt än vissa 

trerummare. Samtidigt råder det stora variationer gatorna emellan när det gäller 

storleken på dess lägenheter – vissa gator har  rent generellt betydligt mindre 

lägenhetsytor än andra gator, oavsett hur många rum lägenheten i sig har. 

 

Det genomsnittliga bostadsrättspriset per kvadratmeter och gata räknades ut för varje 

storlekskategori genom att dividera värdet för de sammanslagna slutpriserna med den 

sammanslagna kvadratmeterytan. Detta resulterade i att jag fick fram ett genomsnittligt 

kvadratmeterpris för små respektive stora lägenheter för varje gata.  

 

5.5. Diagrammen 

 

Den kvantitativa undersökningen i denna uppsats analyseras genom en s.k. 

regressionsanalys, där en beroende, numerisk variabel (y) ställs mot en oberoende 

numerisk variabel (x) för att på så vis undersöka om det råder något samband dem 

emellan (Fotheringham, 2005:197). För att kunna påvisa att en samvariation råder 

mellan x- och y-variabeln, alltså att när x-värdet ändras så ändras även y-värdet, brukar 

en s.k kallad linjär regressionsmodell att användas (Dahmström, 2011:214)  

 

För att kunna påvisa att ett samband finns mellan två variabler behöver dock flera 

kriterier vara uppfyllda; dels måste en samvariation mellan variablerna råda, där ett 

starkare numeriskt samband ger mer tyngd åt orsakssambandet. Sedan måste 

tidsordningen i samvariationen vara rätt – det är alltså en förändring av x-variabeln som 

föranleder en förändring av y-variabeln och inte tvärtom. Slutligen måste även andra 

möjliga förklaringar till förändringar i y-variabeln att uteslutas. (Dahmström, 2011:216-

217) 

 

Ett bra analysverktyg för numeriska sambandsprövningar likt de jag utför är 

spridningsdiagrammet. Spridningsdiagrammet är bra på att illustrera en öveskådlig blick 

över ett eventuellt samband mellan variabler som antar många värden – alltså hur y-

variabeln i genomsnitt förändras när x-variabeln förändras. Detta illustreras genom 

”plottar” i diagrammet. (Dahmström, 2011:218-219) Spridningsdiagramet är också ett 
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utmärkt verktyg för att finna avvikelser i inhämtad data – alltså plottar som inte följer 

den genomgående trenden. (Lovett, 2005:211) 

 

I denna undersökning representeras undersökningsgatornas genomsnittliga 

kvadratmeterpris i form av”plottar” i spridningsdiagrammet där den beroende y-

variabeln representerar efterfrågan på bostadsrätter utifrån det genomsnittliga 

kvadratmeterpriset och den oberoende x-variabeln av det uppmätta trafikbullret. 

 

Trafikbullernivåerna är som tidigare beskrivits uppmätta i intervaller om 5 dBA, vilket 

inneburit svårigheter att använda dem som x-variabler. Jag har därför valt att använda 

talet i mitten av intervallen för att få fram ett lämpligt x-värde. Detta enligt följande 

förenklade översättningsmodell: 

 

56-60 dBA = 58 dBA 

61-65 dBA = 63 dBA 

66-70 dBA = 68 dBA 

71-75 dBA = 73 dBA 

 

Detta är inte helt oproblematiskt då undersökningsgatornas bullernivåer egentligen 

skulle kunna vara ett värde såväl över som under det översatta måttet på bullernivån. 

Samtidigt resulterar det i att samtliga undersökningsgator mer eller mindre placeras in i 

kolumner längs x-axeln vilket gör det svårt att göra några precisa uträkningar av. Detta 

är trots alla problem en avvägning jag tvingats göra för att få fram ett lämpligt x-värde – 

en anpassning snarare än en lösning. 

 

5.6. Intervjusamtal 

 

För att på ett djupare plan kunna besvara min frågeställning har jag  genomfört ett antal 

kvalitativa intervjuer. Dessa är tänkta att fylla de kunskapsluckor som 

regressionsanalysen inte förmår svara på. Intervjuverna har varit av semi-strukturerad 

typ, vilket innebär att jag följt en på förhand formulerad intervjuguide, se Bilaga 2, men 

att frågorna inte följt en strikt ordningsföljd. Den semi-strukturerade intervjun lämpar 

sig också väl för att anknyta till frågor som dyker upp som svar på det som 

intervjupersonen sagt och som  inte finns nedtecknade i intervjuguiden (Bryman, 

2002:301). 

 

Intervjusamtalen har varit av informanttyp då det är fastighetsmäklarnas 

yrkeserfarenheter kring hur trafikbullret i Stockholms innerstad förhåller sig till 

efterfrågan på bostadsrätter jag varit intresserad av att undersöka. Eftersom det av 

undersökningens karaktär ställs frågor kring fastighetsmäklarnas erfarenheter kopplat 

till sin yrkesutövning har jag låtit dem vara anonyma. Detta för att de själva och de 

mäklarbyråer de representerar inte ska kunna identifieras. Detta har jag meddelat 

intervjupersonerna genom s.k. informerat samtycke innan intervjuverna inleddes. 

Intervjusamtalen varierade i längd men höll sig någonstans mellan 30-45 minuter. 

 

Fastighetsmäklarna benämns i denna undersökning som intervjuperson 1 (IP1), 

intervjuperson 2 (IP2) och intervjuperson 3 (IP3). Numreringen av intervjupersonerna 
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behöver nödvändigtvis inte överensstämma med den ordning de är intervjuvade i utan är 

mer tänkt som ett sätt att strukturera intervjuresultaten på. 

 

5.7. Etiska överväganden 

 

Målet med denna uppsats är att försöka täppa till en möjlig kunskapslucka kring 

forskningen om bullrets påverkan på efterfrågan på bostäder i Stockholm. Jag är 

medveten om att mitt ämne till stor del valts på grund av mitt egna intresse kring dessa 

frågor. Min avsikt har varit att under undersökningens gång förhålla mig reflexiv och 

självkritisk till de resultat min studie presenterar och att tydligt redovisa samtliga steg i 

min forskingsprocess. Detta förhållningssätt görs mot bakgrund av Vetenskapsrådets 

publikation: ”Vad är god forskningsed?” Där går bl.a. att läsa att forskaren och den 

forskning som bedrivs inte ska påverkas av privata intressen, yttre påverkan och 

manipulering och att oredighet, alltså plagiering av vetenskaplig data, fabricering och 

förfalskning inte är förenligt med god forskningsed. (Vetenskapsrådet, 2011) 

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning finns fyra grundläggande etiska 

principer; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. (Vetenskapsrådet, 2002) Utifrån dessa principer har samtliga 

informanter som deltagit i denna undersökning erhållit både muntlig och skriftlig 

information kring studiens syfte och användningsområde samt att deltagandet i 

undersökningen bygger på frivillighet. Samtliga informanter har lämnat sitt samtycke att 

deltaga i denna undersökning och blivit införstådda om att de uppgifter som lämnats är 

konfidentiella. 

 

6. Teoretiskt ramverk 
 

6.1. Orsaker till att vi flyttar inom städer 
 

Valet att flytta kan genom Robsons behaviouristiska modell förklaras som: ”..a product 

of the stress generated by discordance between household´s needs, expectations and 

aspirations on the one hand and its actual housing conditions and environmental setting 

on the other.” (Robson, 1975 se Knox & Pinch, 2010:260) 

 

När påfrestningen mellan de förväntningar man har på sitt boende och boendets faktiska 

situation blir för stora ställs man inför tre ”avenues of behaviour”. Man kan antingen 

”improve the environment”, vilket beroende på påfrestningens grad ser olika ut i olika 

fall. Ett för litet boende kan exempelvis byggas ut, ett för stort kan hyras ut och ett för 

långt avstånd till affärer och tjänster kan motverkas genom att köpa en bil. Man kan 

också ”lower the aspirations”, vilket snarare innebär att man förlikar sig med sin 

existerande boendesituation. Detta innebär också att man kan ställas inför en förändring 

av sin livsstil vilket bl.a kan innebära att man får skjuta på beslutet att skaffa barn. Den 

sista utvägen blir att ”relocate the residence”, att flytta till ett nytt boende. Studier har 

dock visat att denna utväg endast väljs av en minioritet av alla hushåll – för varje 

flyttare finns 2-3 st som skulle ha flyttat om de kunde. Det är alltså vanligare att man 

nöjer sig med det man har och istället försöker förbättra de situationer som man anser är 

negativa för sitt befintliga boende än att man väljer att flytta. (Knox & Pinch, 2010:263)  
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Vad man eftersträvar med sitt boende och förväntar sig av sin bostad baseras utifrån de 

referensramar som människor sätter upp för sig själva för att ge mening åt sina liv. 

Referensramarna kan ses som produkten av en rad faktorer som till exempel ålder kön, 

klass, etnicitet, religiös bakgrund och de erfarenheter kring stadsliv man tidigare 

upplevt. (Knox & Pinch, 2010:260)  

 

Man kan ur ett behaviouristiskt perspektiv kategorisera referensramarna utifrån tre 

urbana livsstilar: familj, karriär och konsumtion. De människor som hör till den 

familjeorienterade livsstilen tenderar att basera sitt boende utifrån sina barns behov i 

form av en ren och trygg omgivning, närhet till dagis och skolor och till lekplatser. 

Karriäristernas livsstil är pådriven av yrkesmässig framgång vilket även visar sig i deras 

flyttmönster – att göra karriär ställer högre krav på mobilitet. Karriäristerna är per 

definition statusmedvetna vilket avspeglar sig i deras önskan på att bo i prestigefulla 

områden som motsvarar deras yrke, lön och självbild. Konsumenterna orienterar sig 

främst utifrån att åtnjuta de materiella fördelar en modern stad har att erbjuda. De 

värdesätter därför att bo centralt i staden, nära restauranger, klubbar och teatrar mm. 

(Knox & Pinch, 2010:260-261)  

 

6.2. Sökandet efter ny bostad 

 

Enligt behavioristisk teoribildning är det första steget ett hushåll tar vid sökandet efter 

en ny bostad, vare sig medvetet eller omdevetet, att definiera och ringa in sin 

”aspiration region”. Detta kan ses som de gränser som man anser är acceptabla för det 

nya boendets beskaffenhet när det gäller bostadens standard, sociala omgivning och 

fysiska miljö. De lägre gränserna definieras utifrån de särdrag som bostaden man ämnar 

lämna innehar samtidigt som de övre gränserna ställs mot den standard som man 

rimlingen kan eftersträva – man vill med andra ord helst flytta till ett bättre boende än 

det man lämnar. Oftast är det hushållens inkomst som bestämmer dessa gränser med 

undantag för de fall där bostadsområden väljs bort på grund av att de inte 

överenstämmer med bostadsköparnas livsstil. Generellt sett så reflekterar de ”aspiration 

regions” hushållen sätter upp de motiv som ligger bakom själva flytten. Hit räknas 

bostadsytan, besittningsrätten, bostadens standard, miljön och områdets sociala 

sammansättning som de främsta kriterierna. (Knox & Pinch, 2010:263-264) 

 

Olika typer av flyttare skiljer sig dock åt. Generellt sett bryr sig hushåll som flyttar till 

enfamiljshus, som villa eller kedjehus, i större utsträckning om vad som är utmärkande 

för bostadens omgivning än de som flyttar till lägenheter. De som flyttar till villor i 

förstäderna har större intresse av en bra planlösning och ser sin bostad som en 

investering i större utsträckning än andra flyttargrupper. Samtidigt värdesätter de som 

flyttar till innerstäderna bostadens estetik och grannskapet i större utsträckning. (Knox 

& Pinch, 2010:264) 

 

När man ringat in sin ”aspiration region” så börjar man letandet efter lediga bostäder i 

områden som man känner bäst till och som är mest tillgängliga för en. Ens sökområde 

är rumsligt avgränsat till den kännedom av olika områden man har sedan tidigare. Dessa 

sökområden är en del av en mer generell ”awarness space” som kan ses som produkten 

av ens ”activity space” - alla de platser man regelbundet kommer i kontakt med och den 

information om olika områden som man får från andrahandskällor som tv, tidningar, 
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vänner och familj. Ens individuella ”awarness space” utgörs av filtrerade och kodade 

mentala kartor och dessa utgör tillsammans med ens ”activity space” den bias gentemot 

olika bostadsområden som är relevant för sin ”aspiration region”. Enligt detta 

resonemang tenderar olika grupper av flyttare  med säregna ”activity spaces” och 

mentala kartor att utveckla liknande säregna rumsliga bias i sitt sökbeteende. Man kan 

därför förvänta sig att en begränsad ”activity space” avgränsar sökområdena till relativt 

små ytor nära den föregående bostaden samtidigt som mer geografiskt mobila flyttare 

har ett mer extensivt sökområde när de söker bostad (Knox & Pinch, 2010:264) 
 

7. Kvantitativa resultat 
 

7.1. Resultat för de små lägenheterna 
 

  

Diagram 1 illustrerar fördelningen av undersökningsgatornas genomsnittliga 

kvadratmeterpris för små lägenheter under 2013 i förhållande till dess uppmätta 

trafikbullernivåer.  

 

De röda plottarna 1-3 representerar undersökningsgatorna i klustret från innerstadsdelen 

Södermalm. Hornsgatan(1) uppvisar i princip samma kvadratmeterpris som 

Brännkyrkagatan(2), trots den stora skillnaden i bullernivå. Hornsgatan har klustrets 

högst uppmätta bullernivå och Brännkyrkagatan, tillsammans med Krukmakargatan(3), 

den lägsta. Krukmakargatan uppvisar, trots den för undersökningen låga bullernivån, det 

lägsta kvadratmeterpriset för klustret. Med sina 58873 kr/m² har Krukmakargatan även 

undersökningens lägsta genomsnittliga kvadratmeterpris för de små lägenheterna. 

Gemensamt för alla gatorna i klustret är att ingen gata överstiger 65000 kr/m², vilket 

innebär att Södermalm är den stadsdel som uppvisar de lägsta genomsnittliga 

kvadratmeterpriserna för små lägenheter i denna undersökning. 

 

De blåa plottarna 4-6 representerar undersökningsgatorna i klustret från innerstadsdelen 

Kungsholmen. St:Eriksgatan(4) uppvisar klustrets högsta uppmätta bullernivå men 

skiljer sig inte nämnvärt i kvadratmeterpris jämfört med referensgatorna 

Fridhemsgatan(5) och Kronobergsgatan(6) – samtliga hamnar över 65000 kr/m². 
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Diagram 1: Efterfrågan på små lägenheter 

1 

 Plottförklaring: 
 1: Hornsgatan 
 2: Brännkyrkagatan 
 3: Krukmakargatan 
 4: St:Eriksgatan 
 5: Fridhemsgatan 
 6: Kronobergsgatan 
 7: Sveavägen 
 8: Hagagatan 
 9: Döbelnsgatan 
10:Valhallavägen 
11:Birger Jarlsgatan 
12:Surbrunnsgatan 
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Fridhemsgatan som är något bullrigare har också ett något högre kvadratmeterpris än 

Kronobergsgatan, som är klustrets minst bullerutsatta och billigaste gata. 

 

De gröna plottarna 7-9 representerar undersökningsgatorna från innerstadsdelen 

Vasastan. Sveavägen(7) är klustrets bullrigaste gata men inte den billigaste. 

Hagagatan(8) , med samma uppmätta bullernivå som Döbelnsgatan(9), har det lägsta 

kvadratmeterpriset i klustret. Döbelnsgatan med sitt genomsnittliga kvadratmeterpris på 

71170 kr/m² är inte enbart klustrets, utan hela undersökningens dyraste gata. 

 

De gula plottarna 10-12 representerar undersökningsgatorna i klustret från 

innerstadsdelen Östermalm/Vasastan. Valhallavägen(10) och Birger Jarlsgatan(11) har 

båda ungefär samma kvadratmeterpris, det skiljer 37 kr/m² mellan dem. Valhallavägen 

är klart bullrigare än Birger Jarlsgatan även om den sistnämnda gatan uppvisar en 

relativt hög bullernivå. Surbrunnsgatan(12) är klustrets minst bullerutsatta gata och har 

även det högsta kvadratmeterpriset.  

 

7.2. Resultat för de stora lägenheterna 

 

  
 

Diagram 2 illustrerar fördelningen av undersökningsgatornas genomsnittliga 

kvadratmeterpris för stora lägenheter under 2013 i förhållande till dess uppmätta 

trafikbullernivåer.  

De röda plottarna 1-3 representerar undersökningsgatorna i klustret från innerstadsdelen 

Södermalm. Fördelningen mellan plottarna uppvisar i det närmaste identisk 

konstellation vid en jämförelse med Diagram 1. Brännkyrkagatan(2) som tillsammans 

med Krukmakargatan(3) uppvisar klustrets lägsta bullernivå, har det högsta kvadrat-

meterpriset. Hornsgatan(1), klustrets ”bullergata”, har ett klart högre kvadratmeterpris 

än Krukmakargatan, men något lägre än Brännkyrkagatan. Krukmakargatan, i likhet 

med Diagram 1, har även det lägsta genomsnittliga kvadratmeterpriset för stora 

lägenheter av samtliga undersökningsgator med sina 47561 kr/m². 
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Diagram 2: Efterfrågan på stora lägenheter  Plottförklaring: 
 1: Hornsgatan 
 2: Brännkyrkagatan 
 3: Krukmakargatan 
 4: St:Eriksgatan 
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De blåa plottarna 4-6 representerar innerstadsdelen Kungsholmens undersökningsgator. 

St:Eriksgatan(4) har klustrets högsta genomsnittliga kvadratmeterpris men är även den 

mest bullerutsatta. Kronobergsgatan(6) har ett spegelvänt förhållande i jämförelse med 

St:Eriksgatan till både kvadratmeterpriset och den uppmätta bullernivån, som båda 

uppvisar klustrets lägsta värde. Fridhemsgatan(5) hamnar mellan de övriga gatorna i 

klustret både när det gäller kvadratmeterpris och bullerutsatthet. 

 

De gröna plottarna 7-9 representerar undersökningsgatorna i klustret från Vasastan. 

Hagagatan(8) och Döbelnsgatan(9) är betydligt dyrare än klustrets ”bullergata” 

Sveavägen(7). Döbelnsgatan har med sina 67161 kr/m² det högsta genomsnittliga 

kvadratmeterpriset för hela undersökningen när det gäller stora lägenheter. 

 

De gula plottarna 10-12 representerar undersökningsgatorna i klustret från 

innerstadsdelen Östermalm/Vasastan. Valhallavägen(10) har klustrets lägsta 

genomsnittliga kvadratmeterpriset och är även den mest bullerutsatta gatan. Birger 

Jarlsgatan(11) har en något lägre bullernivå än Valhallavägen, men uppvisar klustrets 

högsta kvadratmeterpris. Surbrunnsgatan(12) har klustrets lägst uppmätta 

trafikbullernivå och har ett något lägre kvadratmeterpris än Birger Jarlsgatan. 

 

7.3. Analys av diagram 

 

Vid en jämförelse mellan diagrammen går det att konstatera att Diagram 1 har en något 

mer samlad gruppering av sina plottar än Diagram 2. Differensen mellan det högsta och 

lägsta kvadratmeterpriset är 12297 kr/m² för de små och 19600 kr/m² för de stora 

lägenheterna. Prisbilden per kvadratmeter är med andra ord mer jämnt fördelad för de 

små än de stora lägenheterna. De små lägenheterna har generellt ett högre 

genomsnittligt kvadratmeterpris än de stora lägenheterna. Sammantaget kostar de små 

lägenheterna i genomsnitt 65371 kr/m² att jämföra med 58285 kr/m² för de stora 

lägenheterna. Samma gata har det högsta såväl som det lägsta genomssnittliga 

kvadratmeterpriset för båda lägenhetskategorierna. Döbelnsgatan är dyrast och 

Krukmakargatan billigast oavsett storleken på lägenheten. 

 

Ser man till bullernivåerna har undersökningens ”bullergator” varken högst eller lägst 

kvadratmeterpris i något av diagrammen. Prisbilden för ”bullergatorna” är dock något 

mer samlad för de små lägenheterna än de stora. Krukmakargatan som tillhör 

undersökningens minst bullerutsatta gator har det lägsta kvadratmeterpriset för både 

små och stora lägenheter. Döbelnsgatan som har högst genomsnittligt kvadratmeterpris 

tillhör kategorin undersökningsgator med den näst lägsta uppmätta bullernivån.  

 

Går man in mer lokalt, på stadsdelsnivå, går det att se att Södermalmsgatorna har de 

lägsta genomsnittliga kvadratmeterpriserna för båda storlekskategorierna. 

Krukmakargatan har som tidigare nämnts undersökningens lägsta kvadratmeterpris och 

Hornsgatan är den billigaste av ”bullergatorna”. Samtidigt är prisskillnaden per m² inte 

större än 112 kr mellan Hornsgatan och Brännkyrkagatan, som tillhör kategorin 

undersökningsgator med lägst uppmätta bullernivåer. 

 

Innerstadsdelen Kungsholmens undersökningsgator uppvisar en jämn 

kvadratmeterprisfördelning mellan 65570-67277 kr/m² för små lägenheter samtidigt 
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som gatorna individuellt har tre skilda bullernivåer. För de stora lägenheterna uppvisar 

detta kluster i det närmaste ett negativt regressionssamband, där högre värden på x-

axeln ger lägre y-värden. St:Eriksgatan, stadsdelens ”bullergata”, har det högsta 

kvadratmeterpriset samtidigt som Kronbergsgatan, med betydligt lägre bullerutsatthet 

har det lägsta. 

 

Gatorna i Vasastan uppvisar en viss spridning kvadratmeterpris för de små lägenheterna 

där ”bullergatan” Sveavägen har ett något högre kvadratmeterpris än Hagagatan. Detta 

förhållande är förändrat för de stora lägenheterna där plotten för Hagagatan hamnar 

strax under Döbelnsgatan i Diagram 2 och därmed uppvisar undersökningens näst 

högsta kvadratmeterpris för stora lägenheter. Plottarnas position i diagrammet tyder på 

att ett eventuellt positivt samband, där höga y-värden ger låga x-värden, går att spåra för 

stora lägenheter i denna stadsdel. 

 

De små lägenheterna i stadsdelen Östermalm/Vasastan uppvisar ett möjligt positivt 

samband då Surbrunnsgatan är klustrets minst bullerutsatta och samtidigt den dyraste. 

Detta samband går dock inte att spåra i diagrammet över de stora lägenheterna. 
 

8. Kvalitativa resultat 
 

8.1. Faktorer som påverkar kvadratmeterpriset. 
 

8.1.1. Lägets betydelse för val av bostad  
 

Samtliga informanter menar att bostadens geografiska läge är av central betydelse för 

köparen. IP3 menar att: ”det är den största viktighetsfaktorn tror jag – att man vill bo 

på ett specifikt område”. IP1 hävdar likt IP3 att det viktigaste för köparen vid köp av 

bostad är: ”läge, läge, läge...läget på området, läget i huset”. I intervjumaterialet går det 

att urskilja en gemensam linje hos informanterna kring vad viktighetsfaktorn IP3 talar 

om bestod av. Det är bostadens närhet till andra platser och tjänster som är av central 

vikt för köparna. Bla. framgår det i intervjuverna att närheten till köparnas arbetsplatser 

är viktigt: ”det kan vara att man jobbar i norra sidan av stan och inte vill åka flera 

timmar om dan så att man vill ha det bekvämt” (IP1). Andra företeelser som lyfts fram 

är av mer praktisk karaktär som exempelvis närheten till barnens skolor och tidigare 

partners i händelse av separation. Samtidigt går det inte enligt IP2 att underskatta att: 

”vissa områden klingar ju på ett annat sätt än andra, för vissa” vilket tyder på att 

platsen även är viktig av andra icke-behovsliga skäl som trivsel och identitet för 

köparna. Vad man uppfattar som positivt med läget kan dock enligt IP2 förändras över 

tid: ” det är många 40-talister framför allt som kanske säljer villan och vill köpa 

lägenhet i stan och komma närmare teatrar och annat kulturutbud och allt vad det kan 

vara”.  

 

Förutom läget på bostadsområdet lyfts även vikten av läget i själva bostadshuset fram 

under intervjuverna. IP 2 lyfter i den kontexten fram bostadens läge som viktigt och då 

särskilt: ”balkong i sydvästligt läge är ju attraktivt för att då får du ju också trevligt ljus 

i lägenheten”. Att läget i bostadshuset och tillgången till balkong är viktigt håller IP1 

med om: ”det är gavelläge som är mest attraktivt, gärna högst upp i huset, balkong med 

eftermiddagssol och så lite insyn som möjligt”. IP1 berättar även om vikten av att 
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bostadsköparna får en positiv känsla när de stiger in i en bostad för första gången: ”och 

det kan ju ha att göra med hur ljust det är i lägenheten, hur mycket ljus som släpps in”. 

Att ljusinsläpp och insyn spelar en stor roll för köparna blir extra tydligt genom följande 

citat: ”eller är det någon mörk lägenhet på bottenplanet där man faktiskt som gående 

utifrån bara kan titta in då blir det ju ofta ett lägre slutpris, även om den är 

topprenoverad och jättefin” (IP1).  
 

8.1.2. Avgifter och skötseln av bostadsrättsföreningens ekonomi 

 

När det kommer till vilka ekonomiska förutsättningar som påverkar köpviljan mest är 

intervjupersonerna överens om att lägenhetens månadsavgift har störst betydelse. IP 1 

förklarar detta på följade sätt: ”vad som inte är önskvärt är just en hög avgift, det vill 

man undvika och det ser man ju på slutpriset, det går lite hand i hand, ju lägre avgift du 

har desto högre slutpris kan du få”. Eftersom bostadens månadsavgift är kopplad till 

bostadsrättsföreningens ekonomi blir bostadsrättsföringen i sig en viktig faktor för 

köpviljan. Om föreningarnas ekonomi och månadsavgiftens storlek påverkar köpviljan 

sägs det motsatta gälla för föreningar med dåligt skött ekonomi och hög avgift: ”vi har 

ju ännu inte nämnt föreningens ekonomi och är den dålig så kan det vara en faktor som 

avskräcker köparna mycket” (IP2). En annan omständighet som skulle kunna antas 

påverka efterfrågan, om fastigheten är stambytt eller inte, har i denna undersökning inte 

visat sig ha det: ”det kan ju ses som både positivt och negativt, men är det stambyte på 

gång kan det avskräcka vissa medan andra ser det som en möjlighet” (IP2). 

 

8.1.3. Närheten till kommunikationer 
 

När det gäller vad informanterna ansåg var särskilt viktiga aspekter ur köparnas 

perspektiv framkom en mängd olika attribut. Men det framgår tydligt att närheten till 

kommunikationer var av central betydelse i samtliga intervjuver oavsett geografiskt 

läge. Däremot framkom vissa skillnader i vilken målgrupp av köpare som uttryckte 

störst behov av närheten till kommunikationer. IP2 menade att: ”sen är ju närheten till 

kommunikationer attraktivt också men då är det återigen främst kanske den äldre 

köpargruppen som vill ha det” samtidigt som IP3 berättade att: ”många gånger anses 

hiss och centralt läge vara attraktivt för äldre personer men nu har jag också märkt att 

yngre personer vill bo centralt, jag märker att folk blir mer och mer intresserade av att 

det ska vara nära bussar och pendeltåg och sådär”. Här skulle möjligen det geografiska 

avståndet mellan fastighetsmäklarnas bostadsmarknader kunna förklara skillnaden 

mellan intervjupersonerna – bor man centralt så kan man ju ta sig fram på andra sätt 

som  inte är praktiskt möjligt för en person som redan bor långt bort från de centrala 

delarna. Om man däremot som köpare letar bostad i förorten blir ju kommunikationen 

viktig för alla deras köparmålgrupper oavsett ålder då det är det enda sättet att ta sig till 

stadskärnan om man inte använder bil. En yngre målgrupp boendes i innerstan, med 

möjlighet att gå eller cykla, kanske därmed inte värdesätter kommunikationer lika högt 

som en äldre målgrupp köpare. Men oavsett för vilken köpargrupp det gangar mest 

framkommer det att  i denna undersökning spelar närheten till kommunikationer en stor 

roll för bostadsköparna som helhet. 

 

Närheten till kommunikationer kan också innebära att köparna uppfattar 

bostadsområden utanför stadskärnan som mer centrala än sitt faktiska geografiska läge, 
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baserat på den tid det tar att ta sig till Stockholms centrala delar. IP1 beskriver detta 

genom följande citat: ”de områden vi har hand om är ju en närförort så att många 

känner att det är tillräckligt nära stan och det är bara 20 minuter, en kvart från stan 

och 10 minuter från Söder så man har ju närheten till innerstan fast man inte är där”. 

Samtidigt kan det geografiska avståndet uppfattas som gynnsamt genom att: ”man får 

mycket mer yta för samma summa” (IP1) så länge kommunikationerna är goda. 

 

8.1.4. Vikten av bekvämlighet 
 

Andra attraktiva faktorer som framkom under intervjuverna var mer kopplade till 

bostaden i sig. Bortsett från köparens individuella behov återkom vissa generella 

attribut mer frekvent än andra i de olika intervjuverna. Ur en bekvämlighetssynpunkt 

framkommer det att förekomsten av hiss är särskilt viktigt för alla målgrupper av köpare 

även om informanterna är av olika åsikt kring vilka köpare som värderar det allra högst. 

IP2 menade att: ”framför allt för den äldre köpargruppen så är hiss viktigt men även för 

yngre om det är högt upp i huset” samtidigt som det framkom av IP1 att: ”hiss är viktigt 

och återigen beror det på om det är ett äldre par men om någon ungdom vill flytta högst 

upp i huset, då har det ingen större betydelse om det inte finns hiss”. En mer 

specificerad målgrupp, utöver yngre och äldre, som värderar hissen högt är 

småbarnsfamiljen: ” är det en lägenhet på tredje eller fjärde våningen utan hiss så 

kanske det känns mindre attraktivt för en småbarnsförälder att flytta dit med 

barnvagnar, matkassar och småbarn” (IP1).  

 

En av intervjuverna visar på att en viss förändring skett i köparnas inställning till just 

hiss i bostadshuset: ”för 10 år sen då var Nibblevägen här nere helt oattraktivt, för det 

var sunkigt och nära Huddingevägen, nej det var inget roligt alls men nu märker jag att 

folk flyttar dit för att det finns hissar och att det är nära centrum”(IP3). Vad som är extra 

intressant med detta citat är att bostadens närhet till den mest trafikutsatta gatan på den 

orten (Huddingevägen) spelar mindre roll idag. Närheten till samhällsfunktioner och 

bevämligheter som hiss i fastigheten har däremot kommit att värderas mycket högre. 

Trafikbullret kan i detta fall ses som en mindre viktig variabel vid bostadsköp  

underordnad  faktorerna som beskrivs ovan. 

 

8.1.5. Betydelsen av lägenhetens storlek för målgruppernas olika behov 
 

Det framkommer av intervjuverna att efterfrågan på små lägenheter är större än 

efterfrågan på stora lägenheter. Detta förklaras av att omständingheterna kring dessa 

målgrupper ser annorlunda ut än hos de målgrupper som söker de större bostäderna: 

”oftast behöver man själv inte sälja någonting, man kanske kommer från en hyresrätt 

eller flyttar hemifrån och har lånelöftet klart och då vill man oftast att det ska gå fort” 

(IP1). En annan intervju lyfter fram ytterligare en stor målgrupp i behov av små 

lägenheter och snabb affär: ” folk separerar hela tiden så man behöver varsin lägenhet” 

(IP3). Det stora behovet av små lägenheter och det faktum att bostadsförsäljningarna 

oftast behöver ske skyndsamt gör att priserna pressas uppåt. Detta understryker IP2 

genom: ”i innerstan är det många som letar mindre lägenheter och det är därför som 

priserna sticker iväg, om vi pratar kvadratmeterpriser, så mycket som dom gör”.  
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När det gäller målgrupperna som letar stora lägenheter ser situationen oftast lite 

annorlunda ut. Den generalisering som framkommer i intervjuverna är att denna 

målgrupp är äldre än de som efterfrågar små bostäder och att de oftast har någon egen 

bostad att sälja: ”vi har också villasäljarna, 40- och 50-talister, som letar allt från 3:or 

och uppåt” (IP2). Att denna målgrupp oftast har en bostad sedan tidigare påverkar 

också hur snabbt en lägenhetsaffär kan utföras: ”om köparen äger en bostad som ska 

säljas och inte hunnit göra det när man hittat någonting nytt så är det en större process, 

det tar längre tid” (IP1). Enligt IP3 ställer bankerna ofta krav på att man säljer först och 

köper sen: ”folk bor kvar för att man inte får flytta heller, för banken kräver många 

gånger att man måste sälja först och köpa sen, vilket gör att om man säljer före man 

köper - var ska man då ta vägen”. 

 

8.2. Trafikbullrets påverkan på efterfrågan 

 

8.2.1. Bullrets geografi 

 

När frågor om trafikbuller kommer till tals under intervjuverna framkommer det att 

köparnas acceptans för buller står i relation till den tänkta bostadens geografiska läge. 

Enligt fastighetsmäklarna påverkas kvadratmeterpriset av trafikbullret endast i extrema 

fall där bostaden ligger utmed kraftigt trafikerade trafikleder. IP2 exemplifierar detta 

genom: ”har du en lägenhet precis bredvid E4:an så avskräcker det många på en 

visning – det är många som inte ens kommer på visningarna av just den anledningen”. 

Även andra kraftigt bullerutsatta vägar som är extrema i sin kontext nämns under 

intervjuverna: ”priset på dom lägenheter som har fönster ut mot Nynäsvägen påverkas 

lite grann, absolut” (IP1), ”men som sagt, 99% av dom som var där tackade ju nej för 

att det låg just vid Huddingevägen, självklart inte bara för bullret utan också för själva 

trafikflödet”(IP3). I de två senare fallen är det kontexten i vilket bullret skapas som är 

av större vikt: ”flyttar man ut till förorterna, i krokarna här, då vill man kanske ha det 

lite lugnare och lugn och ro, det är därför man flyttar ut hit och då påverkas priset 

negativt om det är bullrigt”(IP3). Ett liknande exempel uttrycks av IP2: ” som här i 

Sollentuna så blir det större skillnad om du bor i lägenheterna bredvid pendeln eller om 

du bor ett par 100 meter bort, där är prisskillnaden så tydlig att det definitivt spelar in”. 

 

Däremot anser samtliga intervjupersoner att bullervivåerna på innerstadsgatorna inte 

påverkar lägenhetspriserna negativt. Köparnas medvetenhet om bullret antas här vara så 

stor att det inte påverkar köparens val av bostad. IP 3 belyser detta genom följande citat: 

”vill man flytta in till stan då är man redan där väl medveten om att det är mycket trafik 

och att det är höga bullernivåer, men man har valt det och därför påverkas priserna 

inte på samma sätt”. IP2 uttrycker mycket tydligt vid flera tillfällen under intervjun sin 

ståndpunkt att: ”i innerstan har du ju ett konstant buller var du än bor så där påverkas 

inte priserna av det” och ”i extrema fall kanske det påverkar priset men det konstanta 

bullret som finns på de flesta gator i innerstan har ingen påverkan (förstärker med 

avfärdande huvudskakning)”. En annan förklaring kommer från IP1 som menar att: ”de 

flesta spekulanter som köper i innerstan vet ju om att det är en trafikerad gata man 

köper på, dom tycker om läget, har nära till jobbet eller vad det nu kan vara, så dom 

köper ju för att dom i första hand vill ha just den lägenheten”. 
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Intervjuverna visar på att köpare som väljer bort att bo i innerstan gör det av andra 

anledningar än bullret i sig. Trafikbullret som enskild faktor verkar inte ha någon större 

betydelse för att avskräcka köpare från att bosätta sig i innerstan: ”jag tror att det är en 

mycket större faktor att du bor på rätt sida av gatan vad gäller ljusinsläpp och var i 

huset man bor, det påverkar mer än bullret i sig” (IP2). Men bullret kan i vissa fall 

förstärka andra negativa upplevelser av bostadsläget: ”det kan vara en kombination av 

kanske en mörk lägenhet, en trafikerad väg, mycket insyn, kanske att en och samma 

lägenhet har många egenskaper som inte är så attraktiva för köparen, men bara att den 

bara ligger på en trafikerad väg och allting annat känns bra tror jag inte har någon 

betydelse för priset” (IP1). 

 

Bullerutsattheten påverkas dock  inte bara av bostadens geografiska läge utan även av 

hur pass nybyggd den är:  ”det som byggs numera som ligger i områden där det kan 

vara bullerstört har ju dubbla fönster och är väldigt välisolerat så har du stängt fönster 

och dörr så hör du ingenting i de nyproducerade bostäderna utan det är i dom äldre 

lägenheterna i såna fall som du gör det” (IP2). 

 

8.2.2. Mäklarnas och köparnas kunskaper om trafikbullernivåer 

 

Intervjuresultaten visar att trafikbullret inte förefaller vara en viktig fråga för 

fastighetsmäklarna i samband med bostadsförsäljningar. Om köparna är intresserade av 

att få veta vilka bullernivåer som är uppmätta vid olika gator i innerstaden ligger 

ansvaret helt på dem att ta reda på det. I undersökningens intervjumaterial går det att 

fastställa att en total enighet råder mellan samtliga fastighetsmäklare kring synen på 

mäklarens roll som förmedlare av information om bostädernas boendemiljö. På frågan 

om de i egenskap av fastighetsmäklare informerar köparna om trafikbullernivåer svarar 

IP1 följande: ”nej det gör vi inte, vi brukar informera om köparnas undersökningsplikt, 

passa på att öppna fönster det är därför ni är här, det brukar jag säga och  vill man sen 

mäta upp eller kolla upp någonting själv på egen hand så är man fri att göra det, men vi 

brukar inte återkomma med det”. Att det till och med kan ligga i den enskilde 

mäklarens intresse att  inte belysa frågan överhuvudtaget lyfter IP3 fram på följande 

sätt: ”nej det gör man inte, det är ju inte så att man skriver i objektsbeskrivningen eller 

annonsen att det är bullerstört, eller att det är dåliga grannar, det kan man ju inte göra 

för då skulle man inte få det uppdraget ens”. IP2 svarade på ett liknande sätt som sina 

kollegor: ”att du står och säljer en lägenhet och har visning en söndag på 

Valhallavägen och så är det väldigt lite trafik och så flyttar dom in och märker att det 

var ju faktiskt väldigt mycket mer trafik på måndagen eller tisdagen, nej det är ju 

ingenting man står och upplyser om - det känner man ju till, de flesta har som sagt koll 

på läget och ser klart och tydligt att det är en väg där med trafik där”. De föregående 

citaten visar att fastighetsmäklarna tar för givet att köparna själva tar ansvaret att ta reda 

på vad som kan vara viktigt för dem oavsett om det gäller buller eller andra egenskaper 

förknippade med objektet.  

 

9. Diskussion  
 

I denna undersökning har en blandmetod bestående av datainsamling och intervjuver 

genomförts för att kunna ta  reda på om det finns något samband mellan 

trafikbullernivåer och kvadratmeterpriser för bostadsrätter i Stockholms innerstad. 
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Denna undersökning har utgått från bostadsrättsförsäljningar på 12 utvalda gator i 

Stockholms innerstad under 2013. De resultat som denna studie kommer fram till ska 

mot denna bakgrund inte ses som representativa för hela innerstaden då den består av en 

mängd adresser som inte ingått i denna undersökning. Om andra undersökningsgator 

studerades skulle detta därmed kunna ge andra resultat än vad som framgår här. 

Undersökningens resultat är också begränsade till året 2013 och visar hur efterfrågan på 

bostäder sett ut under denna tidsperiod. Det är möjligt att en studie med data från ett 

annat år skulle kunna ge andra resultat än vad denna studie visar.  Bostäder kan ha 

förmedlats genom andra kanaler än hemnet.se, som denna undersökning använt som 

källa. Bullernivåerna är hämtade från uträknade mätningar som är 14 år gamla – här 

skulle nyare data kunna leda fram till andra resultat än de som presenteras i denna 

studie. Samtidigt skulle fler fastighetsmäklare från innerstan ge en större tyngd åt de 

kvalitativa resultat som intervjuverna bidrog till att skapa.  

 

Dessa resultat bör snarare ses som en början på en större, mer omfattande studie där fler 

variabler än kvadratmeterpriset bör testas mot bullernivåerna för att ta reda på vad som 

påverkar efterfrågan. Här skulle man kunna testa Taylor, Breston och Halls 

undersökning, av bostadsområden med liknande morfologi och planlösning i Ontario, 

på bostadsområden i Stockholm för att tydligare kunna ringa in om bullret är en 

pådrivande faktor för efterfrågan på bostäder. En annan möjlig väg att belysa vilken 

möjlig påverkan trafikbullret har för efterfrågan på bostäder skulle kunna vara 

intervjuver med de som flyttar ifrån bostäder belägna på bullerutsatta gator. Dessa 

intervjuver skulle kunna belysa de erfarenheter de bullerutsatta människor har av 

trafikbullret och vilken betydelse det eventuellt haft på deras beslut att flytta. En sådan 

undersökning skulle kunna vidga underlaget för vilken påverkan buller har för 

människors val av bostad. 

 

Sammantaget är det svårt att se några tydliga samband mellan de genomsnittliga 

kvadratmeterpriserna och utsattheten för trafikbuller på undersökningens gator. Ser man 

till diagrammen framgår det tydligt att lägre bullernivåer inte nödvändigtvis genererar 

höga kvadratmeterpris eller tvärtom. På stadsdelsnivå blandas positiva- och negativa 

regressionssamband med horisontella trendlinjer vilket gör det omöjligt att dra någon 

annan slutsats än att trafikbullret, mot bakgrund av denna undersökning, inte har någon 

större påverkan på efterfrågan på bostadsrätter i Stockholms innerstad. Detta verkar 

bekräfta de motstridiga resultat som Le Gallo och Chasco presenterade i sin studie från 

Madrid – att sambandet mellan trafikbuller och bostadspriser inte går att finna i staden 

som helhet, men att vissa lokala samband gick att finna. De skillnader i 

kvadratmeterpriset på undersökningsgatorna i Stockholms innerstad beror därmed 

troligtvis på andra faktorer än själva trafikbullret. 

 

Jämför man kvadratmeterpriserna för de små och för de stora lägenheterna visar den 

jämförelsen att priserna är generellt sett högre och att  prisbilden är mer samlad för de 

små än för de stora lägenheterna, vilket även gäller de mest bullerutsatta gatorna. De 

små lägenheterna är med andra ord jämndyra oavsett stadsdel. Detta talar för att de små 

lägenheternas geografiska läge är av mindre intresse för köparna och att det råder en 

större efterfrågan på små än för stora lägenheter. Detta kan förklaras mot bakgrund av 

de resultat som framkom genom intervjumaterialet – där köparmålgrupperna för små 
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och stora lägenheter skiljer sig åt. Köpare av små lägenheter består främst av 

förstagångsköpare, unga par eller de som har separerat. De som köper större lägenheter 

har ofta familj eller består av äldre par som söker sig inåt stans centrala delar från 

villaområden  någonstans i stadens utkanter. De köpare som är ute efter en mindre 

lägenhet tenderar att pressa upp priserna eftersom de i större utsträckning är beroende 

av att bostadsköpet går snabbt. Köpare som letar större boende har ofta en bostad sedan 

tidigare som behöver säljas innan man köper nytt – vilket innebär att bostads-

försäljningen tar längre tid och blir något billigare. Skillnaderna i efterfrågan är däremot 

större för de stora lägenheterna där det tydligt går att se en geografisk skillnad mellan 

innerstadsdelarna – det är exempelvis dyrare att bo stort och bullrigt på Kungsholmen 

än stort och bullrigt på Södermalm.  

 

Den behaviouristiska teorin visar att det är ekonomin och livsstilen som slutligen 

begränsar köparnas”aspiration regions”. Samtidigt lyfts konsumenter fram som den 

främsta livsstilsköpargruppen att bebo centrala delar av städer. Hos denna livstilsgrupp 

anses boendemiljön, dit trafikbullret räknas,  inte vara en viktig faktor vid val av 

boende. Här premieras istället närheten till det utbud av kultur, upplevelser och tjänster 

en modern stad har att erbjuda och den livsstil som kommer av att bo på vissa säregna 

platser. Detta förstärks i intervjumaterialet där fastighetsmäklarna framhåller att 

bostadens läge i staden och bostadens läge i fastigheten är viktigast för dessa 

köparmålgrupper. Boendemiljön och då särskilt trafikbullret ses endast som en faktor 

när den förstärker andra negativa faktorer som insyn och dåligt ljusinsläpp. Som enskild 

faktor anses trafikbullernivåerna inte påverka efterfrågan på bostäder i Stockholms 

innerstad överhuvudtaget. 

 

Det finns vissa resultat som är intressanta att lyfta fram. Krukmakargatan, som tillhör 

den kategori gator med lägst bullernivåer, har undersökningens lägsta genomsnittliga 

kvadratmeterpris, både för små och stora lägenheter. Trots att den är en parallellgata 

med geografisk närhet till Hornsgatan, som har ett avsevärt högre uppmätt buller, 

uppvisar den ett betydligt lägre genomsnittligt kvadratmeterpris. Här verkar det som att 

det finns andra faktorer än trafikbullret som gör att efterfrågan är så låg på 

Krukmakargatan. Dessa faktorer skulle, mot bakgrund av behaviouristisk forskning, 

kunna förklaras utifrån att det är en gata i avsaknad av ”awarness space” hos köparna. 

Den är kanske inte lika omtalad i media, kanske saknar den mix av omständigheter som 

gör att den hamnar i köparnas ”aspiration region”. Den hamnar kanske utanför 

konsumenternas och kärriäristernas sökområde samtidigt som miljön inte tilltalar 

livsstilen hos de familjeorienterade köparna. Samtidigt kan lägenheterna på 

Krukmakargatan ha fel typ av planlösning, alldeles för höga månadsavgifter och dåligt 

inflöde av dagsljus – faktorer som genom mäklarintervjuverna framkommit som viktiga. 

Det går heller inte att bortse från helt andra faktorer än de som tagits upp i denna 

undersökning, men tydligt är att Krukmakargatan sticker ut – och det är intressant. 

 

Två andra gator är intressanta då de representerar ett totalt spegelvänt föhållande till 

varandra när det gäller trafikbullrets samband med efterfrågan på bostäder på dessa 

gator. Surbrunnsgatans små lägenheter är det enda exemplet i denna undersökning där 

den lägsta bullernivån samtidigt genererar det högsta genomsnittliga kvadratmeterpriset 

i sitt kluster. Detta i total kontrast mot de stora lägenheterna på St:Eriksgatan som 

uppvisar denna undersöknings enda exempel där en av bullergatorna har den högsta 
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efterfrågan i sitt kluster. Dessa två exempel belyser tydligt det faktum att höga 

bullernivåer inte nödvändigtvis innebär låg efterfrågan på bostäder utan att det i vissa 

fall kan handla om det motsatta.  

 

Intervjuverna gav ytterligare stöd för denna tolkning då det genom dessa framkom att 

bullerfrågan var en icke-fråga hos bostadsköparna i Stockholms län. Endast i extrema 

fall där bostäderna låg dikt an mot motorvägar som E4:an och andra trafikutsatta 

trafikleder som Nynäsvägen och Huddingevägen kan trafikbullret ha någon påverkan på 

efterfrågan. Men för innerstadsgatorna i Stockholm finns detta samband inte då 

bullerutsattheten där är jämnt fördelad i staden. Fastighetsmäklarna är tydliga med sin 

ståndpunkt att köparna av bostäder i Stockholms innerstad är väl medvetna om stadens 

trafikflöde vilket därför inte påverkar deras beslut att köpa en bostad där.  

 

Faktorer som däremot anses påverka kvadratmeterpriset i Stockholms innerstad är 

ekonomiska faktorer som en låg avgift och bekvämligheter som närheten till 

kommunikationer och hiss i fastigheten. Men störst påverkan på efterfrågan har enligt 

intervjumaterialet bostadens geografiska läge – vilket också förklaras av de skillnader i 

kvadratmeterpris på stadsdelsnivå som datainsamlingen visar. 

 

Det framkommer också av intervjumaterialet att fastighetsmäklarna själva inte 

informerar köparna om vilket buller bostäderna de förmedlar är utsatta för. Det är enligt 

dem köparnas ansvar att besiktiga det boende man är intresserad av. Intervjuverna visar 

på att fastighetsmäklarna anser att bostadsköparna har koll på de faktorer som är viktiga 

för dem. Mot bakgrund av detta utgår de från att de köpare som ser trafikbullret som en 

faktor inte ens dyker upp på bostadsvisningar på bullerutsatta gator. Detta bekräftar 

teorin om att det är främst konsumenter som bor centralt i städer och inte de 

familjeorienterade köparna. 

 

Samtidigt går det inte att förringa de hälsorisker utsattheten för buller medför. 

Sömnstörningar och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar är några av de risker som 

följer höga nivåer av buller. Man kan då fråga sig om livsstilsgruppen konsumenter mot 

bakgrund av detta har tillräcklig information och kunskap om dessa hälsorisker. Kan det 

vara så att vetskapen om höga bullernivåer och de risker som följer med dem skulle 

kunna påverka hur denna livsstilsgrupp väljer att bosätta sig. Eller är trafikbullret trots 

allt en icke-fråga och ett pris man får betala för att bo cenralt i städer? 

 

Denna fråga blir särskilt intressant mot bakgrund av de förslag på ändrade 

bullerriktlinjer som bl.a. Boverket och bostadsministern presenterade under 2013 som 

en reaktion på ett alltför långsamt bostadsbyggande. Genom lägre bullerkrav förväntas 

bostadsbyggandet i Sverige att påskyndas. Fler bostäder innebär fler människor i 

städerna vilket i sin tur kan leda till utökade transporter som i sin tur genererar en ökad 

mängd buller. Man kan visserligen idag bygga bostäder som motsvarar de sänkta 

bullerkrav som är föreslagna – men detta gäller så länge man håller sig inomhus med 

stängda fönster. Det kan då bli svårt att uppnå den riktlinje WHO  utformat som innebär 

att man ska kunna sova med öppet fönster utan att utsättas för dygnsekvivalenta 

bullernivåer som överstiger 55dBA vid husets fasad. 

 



28 
 

Vem bär då slutligen ansvaret att upplysa bostadsköparna om de risker 

trafikbullerutsattheten medför? Om ansvaret ligger hos staten, som är medborgarnas 

företrädare och som bl.a. har ansvar för folkhälsofrågorna, kan förslagen om lägre 

bullerriktlinjer uppfattas som motsägelsefulla då de gynnar bostadsbyggandet på 

bekostnad av folkhälsan. Samtidigt frånsäger sig fastighetsmäklarna 

informationsansvaret om bullret och hänvisar till köparnas besiktningsskyldighet. Om 

det är köparna själva som bär ansvaret för att ta reda på och ta ställning till de 

miljöomständigheter som rör deras boendesituation, vem ska då ansvara för att 

informationen om detta blir lättillgänglig och översiktlig? Är det då rimligt att 

fastighetsmäklarna verkligen kan frånsäga sig allt informationsansvar eller bör det ingå 

som en del i statens folkhälsoansvar – att formulera en typ av varudeklaration om 

miljörisker kopplade till olika bostadsområden? 

  



29 
 

10.  Referenser 
 

Andersson, H., L. Jonsson & M. Ögren (2009). Property prices and exposure to multiple 

noise sources: hedonic regression with road and railway noise, Environmental and 

Resource Economics, 45(1), 73-89. 

 

Arana, M. & Garcia, A. (1997). A Social Survey on the Effects of Environmental Noise 

on the Residents of Pamplona, Spain. Applied Acoustics, 53(4), 245-253.  

 

Bocquier, A., Cortaredona, S., Boutin, C., David, A., Bigot, A., 

Chaix, B., Gaudart, J. & Vergeret, P. (2012). Small-area analysis of social inequalities in 

residential exposure to road traffic noise in Marseilles, France. The European Journal of 

Public Health, 23(4), 540-546.  

 

Bryman, Alan (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Dahmström, Karin (2011). Från datainsamling till rapport: att göra en statistisk 

undersökning. 5. Uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Evans, G.W. & Kantrowitz E. (2002). Socioeconomic status and health: the potential 

role of environmental risk exposure. Annu Rev Public Health 2002, 23, 303–331. 

 

Fotheringham, Stewart A (2005). Analysing numerical spatial data i Flowerdew Robin 

& Martin David (red)(2005) Methods in human geography: a guide for students doing a 

research project. (2:a upplagan. s 191-206. ) ed. Harlow: Prentice Hall 

 
Knox, Paul L. & Pinch, Steven (2010). Urban social geography: an introduction. 6. ed. 

Harlow: Prentice Hall 

 

Le Gallo, J. & Chasco, C. (2012). Dealing with Data at Various Spatial Scales and 

Supports: 

An Application on Traffic Noise and Air Pollution Effects on Housing Prices with 

Multilevel Models. i E-F Va´zquez & F-R Morollo´n (red)(2012) Defining the Spatial 

Scale in 

Modern Regional Analysis; New Challenges from Data at Local Level (s. 281-311). 

Spain: Springer. 

 

Lovett,Andrew.A (2005). Analysing categorical data i Flowerdew Robin & Martin 

David (red)(2005) Methods in human geography: a guide for students doing a research 

project. (2:a upplagan. s 207-217. ) ed. Harlow: Prentice Hall 

 

Passchier-Vermeer, W. & Passchier, W.F. (2000). Noise exposure and public health. 

Environmental health perspectives, 108 (suppl 1), 123-131. 

 

Proposition 1996/97:53. Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Sveriges 

Riksdag. 

 



30 
 

Robson (1975) se Knox, Paul L. & Pinch, Steven (2010). Urban social geography: an 

introduction. 6. ed. Harlow: Prentice Hall 

 

SFS 2010:900. Plan- och bygglag. Stockholm: Socialdepartementet 

 

Taylor, S.M., Breston, B.E., Hall, F.L. (1982). The effects of road traffic noise on house 

prices. Journal of Sound and Vibration, 80(4), 523-541. 

 

Valentine Gill (2005). Tell me about . . . : using interviews as a research methodology i 

Flowerdew Robin & Martin David (red)(2005) Methods in human geography: a guide 

for students doing a research project. (2:a upplagan. sid 110-127. ) ed. Harlow: Prentice 

Hall 

 

Vetenskapsrådet (2011). Vad är god forskningssed?Synpunkter, riktlinjer och exempel 

Hämtad 2013-10-25 från 

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+fo

rskningssed+2011.1.pdf 

 

Vetenskapsrådet (2002) Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. (2002). Stockholm Hämtad 2014-01-11 från 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

WHO (1999) Guidelines for community noise. Hämtad 2013-10-22 från 

http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf 

 

10.1. Elektroniska källor: 

 

Boverket. (2013)  Hämtad 2013-10-25 från 

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Forslag-till-okat-byggande-av-

student--och-ungdomsbostader/  

 

Boverket. Hämtad 2013-10-24 från 

http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Buller/Matning-av-buller/ 

 

Nationalencyklopedin. Hämtad 2013-10-23 från 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/buller  

 

Stockholm stad. (2008). Stockholms stads åtgärdsprogram 2009 – 2013 enligt 

förordning om omgivningsbuller (SFS 2004:675). Hämtad 2013-10-20 från  

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-

miljo/Trafikbuller/  

 

Stockholm stad. (2010). Promenadstaden, Översiktsplan för Stockholm. Hämtad 2013-

11-23 från 

http://www.stockholm.se/oversiktsplan  

 

Sveriges radio (SR) (2013). Mats Rundbladh. Hämtad 2013-10-24 från 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5666718  

http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.vr.se/download/18.3a36c20d133af0c12958000491/1321864357049/God+forskningssed+2011.1.pdf
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/a68672.pdf
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Forslag-till-okat-byggande-av-student--och-ungdomsbostader/
http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Forslag-till-okat-byggande-av-student--och-ungdomsbostader/
http://www.boverket.se/Planera/planeringsfragor/Buller/Matning-av-buller/
http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/lang/buller
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/
http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Trafik-och-resor-/Trafik-och-miljo/Trafikbuller/
http://www.stockholm.se/oversiktsplan
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=103&artikel=5666718


31 
 

Sveriges Television (SVT) 2013. Malin Dahlberg. Hämtad 2013-10-24 från 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/bostadsbrist-i-storstaderna-hammar-tillvaxt  

 

Trafikverket. Hämtad 2013-10-25 från 

http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Berakna-och-utreda-buller-och-vibrationer/  

  

WHO.(2009). Night noise guidelines for Europe. Hämtad 2013-10-23 från 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-

health/noise/publications/2009/night-noise-guidelines-for-europe

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/abc/bostadsbrist-i-storstaderna-hammar-tillvaxt
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Berakna-och-utreda-buller-och-vibrationer/
http://www.trafikverket.se/Foretag/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Berakna-och-utreda-buller-och-vibrationer/
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2009/night-noise-guidelines-for-europe
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2009/night-noise-guidelines-for-europe


32 
 

11.  Bilagor 
 

11.1. Bilaga 1. Bullerkartan 
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11.2. Bilaga 2.  Intervjuguide 

 

Teman: 

 

Köparna (människorna) 

- vilka är det som köper? Ser du några trender? 

- påverkar ålder, familjekonstellation mm. köpen? 

- skillnader i stadens geografi, centralt-förort? 

- köparens förkunskaper om bostadsområdet 

 

Bostadsområdet (platsen) 

- hur viktigt är det geografiska området för köparen? 

- attraktiva faktorer för köparna, går det att rangordna dessa? 

- icke attraktiva faktorer, vilka är dessa? 

 

Trafikbuller (miljön) 

- buller – är det en faktor? 

- känner köparna till trafikbullernivåerna? 

- upplyser mäklaren om det? 

- påverkar bullret efterfrågan i ett bostadsområde? 

 

Diagrammen (min data) 

- visa diagrammen, spontana reaktioner? 

- stämmer min data? Är du förvånad 


