
Geomatikprogrammet 

Examinator: Michael Gentile 

Handledare: Janne Margrethe Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ 

 

 

KOLLEKTIVTRAFIKENS GEOGRAFISKA 

VARIATIONER I TID OCH KOSTNAD – HUR 

PÅVERKAR DETTA BOSTADSPRISERNA? 

Fallstudie Uppsala län med pendlingsomland 
 

Johanna Sognestrand 

Matilda Österberg 

 
Juni 2009 

 

 

C-uppsats, 15hp 

Geomatik/ Samhällsplanering 
 



 

 



 I 

Förord 

Examensarbetet utfördes på Högskolan i Gävle som en del av examinationen från 

Geomatikprogrammet under Institutionen för teknik och byggd miljö. Arbetet omfattar 15 

högskolepoäng på C- nivå innebärande 10 veckors arbetstid. 

 

Under denna tid hade vi Janne Margrethe Karlsson från Högskolan i Gävle som 

handledare och vi vill passa på att tacka henne för hennes råd och stöd under hela arbetets 

gång. 

 

Vi vill också tacka Henrik Juhlin och Johan Carlgren på Tierps kommuns planavdelning 

för inspirationen de gav oss innan examensarbetet inleddes. 

 

Under denna period har vi mestadels arbetat i datasalarna på Högskolan i Gävle där vi har 

haft nöjet att sitta bredvid några av våra studiekamrater. Vi värdesätter denna tid med Er 

inte bara för det kunskapsutbyte vi gav varandra utan också för rasterna som förhöjde 

tillvaron under en arbetsam tid.   

 

Johanna Sognestrand och Matilda Österberg 
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Abstract 

The distance between home and work has increased in recent decades. By the 

development of infrastructure and public transport, jobs farther from home have become 

more accessible and this development has in turn increased commuting. Commuting 

travellers often pass over administrative boundaries which often serve as borders for 

public transport pricing. Also the market control prices. Research shows that travel times 

and costs significantly affect commuting choice. Many people have an upper limit of 60 

minutes commuting distance between home and work. How commuting costs affect the 

individual's choice of commuting will vary depending on the individual's income and 

housing costs.  

 

The aim of our study was to see how public transport costs and travel times may vary 

geographically. GIS, Geographic Information System was used to make a network 

analysis which showed time distances and travel costs on maps. We also examined 

whether there was a link between towns accessibility by public transport and housing 

market which we did with help of correlation and regression analysis. In order to answer 

our questions we started from a study area consisting of Uppsala County with its 

surrounding commuting area.  

 

The maps showed how accessibility to larger towns varies among the smaller towns. The 

access is often best between bigger towns while there is less accessibility between smaller 

towns. The distance to bus stops or railway station also has a significant effect on how 

long the total travel time will be. Urban areas with access to rail services had the best 

opportunities to reach larger cities and that give also better access to labour market. From 

our study of the Uppsala County with a monocentric structure, we could indicate a link 

between accessibility to the bigger cities and housing prices in the surrounding towns. 

The higher commuting costs and longer travel time to the central place the lower the 

housing prices. A similar study of Stockholm which has a polycentric structure showed 

that the relationship between accessibility and house prices not are applicable to all 

regions. Here we can conclude that housing markets depends on many other factors than 

access to rapid public transport. House prices can depend on things like closeness to 

nature and water.  

 

 

Keywords: Public transport, GIS, Uppsala County, commuting costs, travel time, network 

analysis, regional planning, regression, correlation, house price, index 
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Sammanfattning 

Avståndet mellan bostad och arbete har ökat under de senaste decennierna. Utvecklingen 

av infrastruktur och kollektivtrafik har lett till att arbetsplatser längre från hemmet har 

blivit mer tillgängliga och denna utveckling har i sin tur bidragit till en ökad 

arbetspendling i samhället. Pendlingsresenärer passerar ofta över administrativa gränser 

och dessa gränser styr ofta över kollektivtrafikens prissättning men även efterfrågan kan 

styra priset. Forskning visar att restider och kostnader i hög grad påverkar pendlingsvalet. 

Många människor föredrar ett pendlingsavstånd, mellan hem och arbete på högst 60 

minuter. Hur pendlingskostnader påverkar individens val till pendling varierar bland 

annat beroende på individens inkomst och boendekostnader. 

 

Syftet med vår studie var att se hur kollektivtrafikens kostnader och restider kan variera 

geografiskt. GIS, Geografiska Informationssystem, användes vid utförandet av en 

nätverks- och kostnadsanalys vilket visade tidsmässigt avstånd och kostnad på kartor. Vi 

undersökte också om det fanns ett samband mellan orters tillgänglighet med 

kollektivtrafik och bostadsmarknaden genom att utföra korrelations- och 

regressionsanalyser. För att svara på våra frågeställningar utgick vi från ett 

undersökningsområde bestående av Uppsala län med pendlingsomland.  

 

Kartbilderna visade tydligt hur tillgängligheten till större städer varierar mellan olika orter 

och att tillgängligheten ofta är bäst mellan större tätorter medan det är sämre 

tillgänglighet mellan mindre tätorter. Avståndet till hållplatser har också betydande 

påverkan på hur lång den totala restiden blir. Tätorter med tillgång till järnvägstrafik hade 

det bästa möjligheterna att nå större tätorter och därmed blir arbetsmarknaden större för 

dessa orter. Från vår studie över Uppsala län som kan anses ha monocentrisk struktur 

kunde vi även tyda ett samband mellan tätorters tillgänglighet till centralorten och 

orternas bostadspriser. Ju högre pendlingskostnad och längre restid till centralorten desto 

lägre var orternas bostadspriser. En likadan studie över Stockholm som har en mer 

polycentrisk struktur visade dock att detta samband mellan tillgänglighet och 

bostadspriser inte gäller för alla regioner. Här kan vi dra den slutsatsen att 

bostadsmarknaden styrs av många andra faktorer än tillgång till snabb kollektivtrafik och 

att vissa områdens bostadspriser mer styrs av exempelvis närhet till natur och vatten. 

 

 

Nyckelord: Kollektivtrafik, GIS, Uppsala län, pendlingskostnad, restid, nätverksanalys, 

regionplanering, regressionsanalys, korrelation, bostadspriser, index 
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1 Inledning 

Under 1900-talet har den dagliga genomsnittsförflyttningen per person ökat från ungefär 

en halv kilometer till 45 km (SIKA 2000, refererad i Karlsson och Olsson 2006). Det 

generella avståndet mellan arbetsplats och bostad har således ökat (Amcoff, 2007). För att 

ge människor förutsättning att pendla tll sitt arbete krävs goda kollektivtrafikförbindelser. 

Det är därför viktigt att planering på både kommunal och regional nivå tar hänsyn till 

infrastruktur och kommunikationer både i stad och landsbygd. Det finns också statliga 

mål som syftar till att alla människor i en region bör ha förutsättning att bosätta sig där de 

önskar och samtidigt ha god tillgänglighet till arbete och service (Regionförbundet 

Uppsala län, 2004).  

 

Människors val kring hur de reser till sitt arbete grundar sig på tidsmässiga, ekonomiska 

och sociala faktorer. Samhällets struktur i form av var människor bor och arbetar samt 

vem som bosätter sig var, är starkt kopplat till kommunikationsmöjligheter.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka geografiska skillnader i tid och kostnad för 

kollektivtrafik och sedan se om det finns ett samband mellan orters tillgänglighet till 

kollektivtrafiken och bostadspriser. Arbetet inleds med en litteraturstudie för att ta reda på 

vilka motiv som påverkar valet att pendla och hur landsindelning samt transportpolitik 

inverkar på resandet. Med litteraturstudien i ryggen kommer vi sedan fram till våra 

frågeställningar. För att besvara frågeställningarna kommer vi att utföra en nätverksanalys 

i GIS samt en regression där vi undersöker hur huspriser varierar beroende på 

pendlingsavstånd i tid och kostnad till större tätorter. Resultatet från nätverksanalysen 

redovisas främst i kartbilder som tillsammans med en regressionsanalys kommer att vara 

underlag för vår diskussion och våra slutsatser. Vi har valt ett undersökningsområde som 

huvudsakligen omfattar Uppsala län och norra Stockholms län. 
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2 Tidigare studier 

För att utföra vårt arbete krävs att vi har kunskap om vilka faktorer som påverkar att 

människor väljer att pendla och vad andra forskare inom detta ämnesområde kommit 

fram till. Kommuner och län styrs av dess centralorter och beslutsfattare. Denna 

administrativa landsindelning påverkar på många sätt människors vardag däribland även 

tillgänglighet och möjligheter till pendling. Därför inleds denna kapitel med en 

beskrivning av Sveriges landsindelning. 

2.1 Administrativ landsindelning 

Sveriges administrativa landsindelning består av län och kommuner och har förändrats 

många gånger genom århundradena. Under 1970-talet gjordes den senaste 

kommunreformen (Amcoff, 2007). Den var på många sätt influerad av centralortsteorin 

som grundades av Walter Christaller under 1930-talet. Med centralortsteorin ville 

Christaller (1933) skapa en generell förklaring till tätorters storlek, antal och fördelning. I 

modellen är jordytan homogen och alla har samma förutsättningar. Tätorter rankades efter 

hur stort omland de betjänade. Inom en region kring en tätort av högsta rang finns många 

mindre orter som betjänar ett mindre omland. Hur stort omlandet är bestäms genom 

ekonomiska distanser, vilket handlar om huruvida man väljer att resa till den ena eller 

andra orten utifrån val som rör transportkostnad, tidsåtgång och komfort. Dessa faktorer 

kan ha större betydelse än det faktiska avståndet (Christaller, 1933). 

 

Teorin kan kopplas samman med svenska förhållanden genom att titta på våra län och 

kommuner. I exemplet Uppsala län finns en residensstad (Uppsala) där många 

servicefunktioner och verksamheter finns samlade. Övriga delar av länet består av 

kommuner där viss service och handel finns i kommunens huvudort. När befolkningen 

från kommuner i länets utkant vill utnyttja någon verksamhet måste de göra ett val, vill de 

resa till den närmaste orten eller dit där det finns bättre och billigare urval av service?  

 

Snabbare transporter och ökat resande gör att de områden vi rör oss inom blir allt större 

och kommunindelningen stämmer inte längre överens med hur vi rör oss (Amcoff, 2007). 

Ett behov har uppkommit att Sveriges län och landsting tillsammans ska bilda större 

regioner, så kallade regionkommuner (Kammarkollegiet, 2009). Kammarkollegiet har till 

uppgift att undersöka om den nya regionbildningen ger området geografiska fördelar med 

avseende på gemensam arbetsmarknad, infrastruktur och kollektivtrafik 

(Kammarkollegiet, 2009). Olika landsting har lämnat in en ansökan om att få bilda en 
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regionkommun tillsammans. I mellersta Sverige har landstingen i Dalarna, Örebro, 

Gävleborg och Uppsala län ansökt om att få bilda Region Svealand. I södra Sverige har 

redan några nya regionkommuner som Region Västra Götaland och Region Skåne bildats 

(Kammarkollegiet, 2009). Arbetet är i nuläget uppskjutet till nästa mandatperiod, vilket 

innebär att regionkommunerna kommer att träda i kraft tidigast 2014 (Regeringen, 

2009b).  

 

Idag är det Regionförbundet Uppsala län som ansvarar för den länsbaserade planeringen 

av transportinfrastruktur som tidigare fördes av Länsstyrelsen (Regionförbundet Uppsala 

län, 2004). Samverkan sker exempelvis med Banverket Östra regionen och Vägverket 

Region Mälardalen när det gället att utveckla det nationella transportleden som går 

igenom länet och de intilliggande länen. Regionförbundets ansvar delas även av länets 

andra aktörer som trafikhuvudmän, kommuner, länsstyrelser och trafikverk och de är 

styrda av nationens transportpolitiska mål samt investeringsplaner (Regionförbundet 

Uppsala län, 2004). Det huvudsakliga målet är att landets befolkning och näringsliv ska 

ha tillgång till god transportförsörjning. Ett av delmålen är beskrivet enligt nedan: 

 

”En positiv regional utveckling; Transportsystemet ska främja en positiv regional 

utveckling genom att dels utjämna skillnader i möjligheterna för olika delar av 

landet att utvecklas, dels motverka nackdelar av långa transportavstånd.” 

(Regionförbundet Uppsala län, 2004, s. 4) 

 

2.2 Funktionell landsindelning 

För att kunna arbeta med utveckling på regional nivå måste regionen definieras. Det som 

tagits upp tidigare behandlar administrativa landsindelningar, men det finns även 

funktionella landsindelningar. Funktionella regioner baserar sig på andra faktorer än 

administrativa gränser. 

 

NUTEK, vars verksamhet övergick till Tillväxtverket den 1 april 2009 (Regeringen, 

2009a), har arbetat med att ta fram en indelning i Funktionella analysregioner (FA-

regioner). En FA-region omfattar en region där människor har möjlighet att bo och arbeta 

utan alltför tidskrävande arbetsresor (SCB, 2007). Indelningen är till för att användas vid 

undersökningar och analyser inom och mellan regioner (SCB, 2007). Den grundar sig på 

aktuell pendlingsstatistik över kommungränser men också trender och förändringar i form 

av infrastrukturförbättringar tas med i beräkningarna för att få en mer långsiktig 
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regionindelning (SCB, 2007). Den senaste indelningen gjordes 2005 med 72 stycken FA-

regioner (SCB, 2007).  

 

SCB gör en indelning i Lokala Arbetsmarknader, vilka till stor del påminner om FA-

regionerna. Indelningen i Lokala arbetsmarknader grundar sig endast på arbetspendling 

(SCB, 2007). En lokal arbetsmarknad är en region som statistiskt sett är oberoende av 

omgivningen på utbud och efterfrågan på arbetskraft (SCB, 2007). 

 

Antalet lokala arbetsmarknader har minskat stadigt mellan indelningarna som gjorts med 

ungefär 10 års mellanrum (Tillväxtverket, 2009). Det beror på att de lokala 

arbetsmarknaderna växer i takt med att resor mellan arbete och bostad blir allt längre 

(Karlsson och Olsson, 2002, s.2). Infrastrukturförbättringar har gjort att tidsavståndet 

minskat mellan orter (Johansson et al, 2002) och gett upphov till regionförstoring. I 

Sverige finns en mycket stor tilltro till regionförstoring eftersom det ofta visat sig leda till 

olika former av regional utveckling (Amcoff, 2007).  

 

I Stockholms FA-region ingår bland annat hela Uppsala län, utom Älvkarleby kommun 

(SCB, 2007). Regionförstoringen gör att de administrativa gränserna överskrids. I vissa 

fall kan gränserna också fungera som barriärer som motverkar smidig pendling. Om 

pendling sker över administrativa gränser kan prissättningssystemet leda till att priset 

ökar markant för den som pendlar (Karlsson och Olsson, 2002, s. 5).  

 

2.3  Samhällsstruktur och resvanor 

Effektiviteten i pendlingen är högre i städer där också potentialen för ett väl utbyggt och 

utnyttjat system är större (Niedzielski, 2006). Bostadens läge och stadsstruktur inverkar 

därmed på pendlingen. En studie gjord i Danmark visar att de som bor centralt i en stad 

pendlar kortare avstånd än de som bor utanför staden (Næss och Jensen, 2002). 

 

I USA och Västra Europa har städernas struktur på många ställen ändrats från 

monocentrisk till polycentrisk (Schwanen et al, 2004). Monocentriskt boendemönster 

innebär att funktioner som handel och arbetsplatser koncentreras i centrala staden medan 

bostäder ansamlas runt detta centrum och avtar i täthet längre från centrum (Schwanen et 

al, 2004).  
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Polycentrisk stadsstruktur innebär en decentralisering av urbana funktioner till stadens 

förorter. Det moderna transportsystemet gör att stadsutglesningen och decentraliseringen 

ökar (Horner, 2004; Breuckner, 2000; Black, 1997) eftersom människor inte längre måste 

bosätta sig i direkt anslutning till sina arbetsplatser. Vega och Reynolds-Feighans (2008) 

studie från Dublin visar att arbetsplatser som är belägna i förorten har sämre 

kollektivtrafikförbindelser med staden och att stadsutglesningen ökar när huspriserna i 

staden ökar. Andra studier pekar på att stadsutglesningen har lett till att individen är mer 

bilberoende än förut. Det ger en ökning i användandet av icke-förnyelsebar energi, höga 

avgasutsläpp, trafikstockning, många olyckor och skador (Black, 1997; Niedzielski, 

2006). Andra menar att om det sker investeringar inom kollektivtrafiken för att anpassa 

det decentraliserade samhället kan man minska bilberoendet (Schwanen et al, 2004). Om 

restider minskas kan fler människor tänka sig att pendla. När fler människor utnyttjar 

kollektiva transportmedel ger det lägre reskostnader och större möjligheter till att 

vidareutveckla transportsystemen eller att göra resorna mera anpassade till dem som reser 

(Breuckner, 2000).  

 

I Sveriges mer glesbefolkade delar är ofta bilen det enda alternativet för pendling. De 

långa avstånden mellan orter samt det låga antalet potentiella resenärer ger inte underlag 

för att satsa på kollektivtrafiken (Sandow, 2008, s.18). Andra studier gjorda i Sverige 

visar att investeringar i snabbtåg kan ge kortare restid jämfört med resande med bil och 

detta i sin tur kan leda till att fler väljer att åka kollektivt (Fröidh, 2005, s. 358). 

 

Schwanen (2001) har studerat resvanor i ett antal europeiska storstäder. Han säger att 

Stockholm är den stad som är minst bildominerad och med störst andel 

kollektivtrafikresenärer (Schwanen, 2001, s.340). Cervero (1995) nämner varför 

kollektivtrafiken fungerar bra i Stockholm. Största faktorn är tunnelbanan som förbinder 

omgivande stadsdelar med innerstaden och ger möjlighet att färdas snabbare än med bil 

eller cykel.  

 

Bostadspriserna är oftast högre i och kring större städer än i landsbygden och som 

tidigare nämndes påverkar detta på stadsstrukturen genom att många föredrar billigare 

bostäder i förorterna. Detta leder i sin tur till att fler pendlar längre sträckor (Vega och 

Reynolds-Feighan, 2008). Det finns dock många olika faktorer som styr bostadspriserna i 

landet. Bostadens omgivande miljö som närhet till skog, vatten och grönområden kan 

höja värdet på bostaden medan trafikbuller kan sänka attraktionsvärdet (Luttik, 2000). 
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2.4 Vad påverkar valet att pendla 

Många forskare studerar hur och varför arbetspendling sker och vilka faktorer som 

påverkar valet att pendla. Att anta ett jobberbjudande som leder till långa resor kan vara 

ett beslut som grundar sig på flera olika faktorer som exempelvis restid och tillgång till 

transportmedel (Sandow, 2008). Om restiden blir för lång kan distansarbete eller 

veckopendling vara alternativ till den dagliga pendlingen (Karlsson och Olsson, 2002, s. 

4). Även stadens struktur samt individens inkomst, livsstil och familjeförhållanden 

påverkar reslängden samt val av transportmedel (Næss och Jensen, 2002).  

 

Vad människor är villiga att lägga på sin pendling kan variera beroende på deras 

inkomster (Desalvo och Huq, 2005). Högavlönade accepterar oftare högre 

pendlingskostnader och kan därför utnyttja snabbare transporter (Van Ommeren och 

Rietveld, 2005; Desalvo och Huq, 2005). Snabbare transporter ger tidsvinster, men är 

dyrare vilket kan vara en av anledningarna till att vissa studier pekar på att högutbildade 

och högavlönade personer pendlar längre avstånd än lågutbildade och lågavlönade 

(Karlsson och Olsson, 2002, Sandow, 2008). Det tyder på att tiden värderas högre än 

kostnaderna eftersom snabbare transporter oftast är dyrare. Pendlingskostnaden kan vara 

avgörande för var individen väljer att arbeta. Om kostnaden blir för hög kan individen 

välja ett jobb som ligger närmare hemmet trots högre löneanbud på ett annat ställe (Van 

Ommeren et al, 2000, s. 541). Arbetare som bor i förorter kompenseras ofta för 

pendlingskostnaderna till stadens arbeten genom att huspriserna är lägre i förorten (Van 

Ommeren et al, 2000, s. 544; So et al, 2001). 

 

I Sverige varierar pendlingstiden för den arbetande populationen oftast mellan 15-60 

minuter (Karlsson och Olsson, 2002, s. 4). Många studier visar på att människor inte vill 

pendla mer än 60 minuter till sin dagliga arbetsplats (So et al, 2001). Studien gjord av So 

et al (2001) pekar på att infrastrukturförbättringar som ger kortare restider kan leda till 

bosättning utanför staden, vilket i sin tur leder till längre arbetsresor. Transport- och 

infrastrukturförbättringar som ger resenären besparing i tid och kostnad leder till att fler 

föredrar att pendla (Fröidh, 2005; Desalvo och Huq, 2005) och individen ges möjlighet 

att bo kvar i sin hemkommun (Sandow, 2008).  

 

Många studier har tittat på vad pendling kostar och detta har gjorts på olika sätt (Van 

Ommeren och Fosgerau, 2009). Kostnaden för pendling kan inkludera både pengamässig 

pris samt tidsmässigt pris (White, 1977, s. 42). Det pengamässiga priset innehåller 

kollektivtrafikens biljettpris eller bilens bensinkostnad samt övriga kostnader (White, 
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1977, s. 42). Studier har visat att tidskostnaden vid pendling brukar räknas som en 

procentuell del av individens bruttotimlön (Small, 1992 refererad i Van Ommeren och 

Fosgerau, 2009). Van Ommeren och Rietveld, (2005) påpekar att anställda ofta 

kompenseras för deras resekostnader genom företagen. I Sverige kan arbetspendlare även 

göra skatteavdrag för sina resor om kostnaderna överstiger 9000 kr (inkomståret 2009) 

och om avståndet är minst 2 km mellan hem och arbete (Skatteverket, 2009). 

  

Undersökningar som gjorts av Upplands Lokaltrafik (UL) visar att restiden är viktig för 

pendlarna. Upptågets ökning i turtäthet samt förlängning av sträcka har bidragit till fler 

resenärer. Detta har också bidragit till att kollektivtrafiken utmed denna sträcka har fått 

fler resenärer som tidigare använde andra färdmedel (UL, 2009c, s.16). Resekostnader har 

också betydelse och detta kan tydas av att kunderna har efterfrågat enklare prissättning. 

Resandet över kommungränser har ökat och behovet av att kunna använda samma 

periodkort över gränserna har blivit större. Nya periodkort som exempelvis UL/SL-kortet 

har setts som positivt av resenärerna. UL har ändå under senaste året ökat sina priser med 

10 % men trots detta har kollektivtrafiken fått fler resenärer (UL, 2009c, s. 7-8.) Alltså 

kan vi dra den slutsatsen att bättre tillgänglighet med kortare restider kan i detta fall vara 

mer betydande än prisökningen eftersom kollektivtrafiken har fått fler resenärer. Andra 

studier visar dock att om kollektivtrafikens priser ökar kan det leda till att resenärer väljer 

att sluta pendla kollektivt medan prissänkning inte medför nya kollektivtrafikanter i 

samma utsträckning (Litman, 2004). Det kan alltså vara känsligt att höja priserna 

eftersom de som valt att resa kollektivt i många fall valt att göra det på grund av  

kostnadsbesparing jämfört med bil. 

 

När Svealandsbanan mellan Eskilstuna och Stockholm var klar 1997 ökade tågresandet 

markant. Med det nya snabbtåget halverades restiden jämfört med det gamla 

transportsystemet. Fröidh (2005) studerade effekterna av den nya järnvägssträckningen. 

Han påvisade att människor värderar pendlingstiden högt och att transportförbättringar 

har lett till fler resenärer inom kollektivtrafiken och att det även har lockat nya resenärer 

som tidigare pendlade med bil. I vissa fall leder även fler resenärer till att man kan hålla 

ned biljettpriserna (Fröidh, 2005). 

 

För att kunna locka resenärer som annars pendlar med bil, kan tiden och tillförlitligheten 

till transporten vara viktigare än att priserna är låga. Det påvisas också i Sandow och 

Westins (2006) rapport där de har gjort en enkätundersökning om arbetsresor. De 

tillfrågade var förvärvsarbetande och studerande som bland annat fick gradera vilka 

faktorer som var viktigaste när det gällde arbetspendling. De som redan åkte med 
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kollektivtrafik värderade tiden lägre än kostnaden medan de som pendlade med bil ansåg 

att tiden var viktigare än kostnaden. De kom också fram till att om man ser till alla 

resenärer värdesätts flexibilitet, trafiksäkerhet och snabbhet först när det gäller 

arbetspendling medan kostnaden hamnar sist (Sandow och Westin, 2006, s. 59). 

 

Statistik visar att ålder påverkar pendlingsvanor och att reslängden även varierar beroende 

på vilken bransch individen arbetar inom. Arbetare inom den offentliga sektorn tenderar 

att pendla kortare avstånd och orsakerna kan vara att dessa arbeten är mer jämnt utspridda 

geografiskt än arbeten inom andra sektorer (Sandow, 2008, s. 21). Högt betalda arbeten är 

inte lika jämnt utspridda geografiskt och kräver oftast längre pendlingsavstånd (Ory et al, 

2004, s. 342). Vissa forskare har valt att studera hur pendlingsmönstret samt valet till 

pendling och olika transportmedel kan variera mellan olika familjer och kön (Matthies et 

al, 2002; Sandow, 2008; Sultana, 2006; White, 1977; Ory et al, 2004). Exempelvis 

tenderar kvinnor att ha kortare arbetsresor än män och detta kan bero på att kvinnor oftast 

väljer att arbeta nära hemmet (Sandow, 2008). 

 

2.5 Närliggande undersökningar 

En rapport gjord av Andersson och Andersson (2008) visar att samhällsekonomiska 

faktorer påverkas av tillgängligheten till transportleder och därmed arbeten. De har 

studerat hur samhällen utefter motorleden E22 skiljer sig från andra områden i landet och 

de kommer fram till att god tillgänglighet ger bland annat en ökad totalinkomst i 

kommunerna och regionen intill större vägar. De geografiska skillnaderna visas på 

tematiska kartor (Andersson och Andersson, 2008 s. 58-59). De Montis et al (2007) har 

undersökt hur den interurbana kollektivtrafiken på Sardinien kan kopplas till 

socioekonomiska faktorer. De använder sig av en nätverksanalys i GIS. Det är ett sätt för 

att studera förflyttning längs kända vägar (Pilesjö et al, 2006, s.212). De Montis et al 

(2007) gjorde ett eget nätverk där noderna (tätorterna) viktades efter hur många linjer som 

gick dit. De konstaterade att kollektivtrafiklinjerna sprider sig som ett stjärnliknande 

system, vilket påminner om Christallers modell att beskriva sambanden mellan städerna.  

 

De Montis et al (2007) jämförde sitt nätverk med befolkningsantal för de olika städerna 

och medelinkomster. De kom fram till att inkomst och folkmängd är högre där det finns 

goda kollektivtrafiksförbindelser och bekräftar även att det finns administrativa och 

socioekonomiska rangsystem. Slutligen konstaterades att nätverksanalys kan vara 

användbart för att analysera interurbana transportsystem och inom samhällsplanering (De 
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Montis et al, 2007). Det som saknades i De Montis et al (2007) undersökning var en 

geografisk koppling till nätverket. De nämner själva det som en nackdel i sitt arbete och 

en bra grund för kommande arbeten. Dessutom räknade de endast med avstånd i sträcka 

och uteslöt tids- och kostnadsaspekter. 

 

Litteraturstudien har påvisat att tillgängligheten varierar geografisk samt att 

kollektivtrafikens tider och kostnader påverkar vilket färdsätt man väljer. Bostadspriser är 

ofta högre i städer än på landsbygden och många arbetsplatser ligger i städerna. Det gör 

att människor måste välja mellan bostadens läge och resan till arbetsplatsen där en lång 

resväg med högre pendlingskostnader kan kompenseras av det lägre bostadspriset. 

 

2.6 Frågeställningar 

Med litteraturstudien som bakgrund har vi sett att det finns mycket forskat kring 

arbetspendling. Det vi saknar är en geografisk visualisering av hur kollektivtrafikens 

kostnader och tider kan variera inom en region där människor bor och arbetar. Med 

hänsyn taget till tidigare forskningsresultat om att tid och kostnader påverkar människors 

val till pendling har vi valt dessa som utgångspunkt. Det intressanta är också att studera 

om dessa påverkar bostadsmarknaden. Våra två huvudsakliga frågeställningar blir därför:  

 

 Vilka geografiska skillnader finns det gällande kollektivtrafikens kostnader 

och restider? 

 

 Hur kan kollektivtrafikens variationer i kostnad och restid påverka 

tätorters attraktivitet i form av bostadspriser? 

 

För att svara på frågeställningarna har vi valt ett undersökningsområde som består av 

Uppsala län och kringliggande orter med stort pendlingsutbyte. Området är intressant 

därför att det finns flera olika trafikslag, indelningar i biljettzoner, betydelsefulla 

transportleder och många tätorter som går att jämföra med varandra. Tydliga skillnader 

mellan städer och landsbygd finns också.  

 

Vi tänker analysera detta ämne med hjälp av GIS genom att illustrera geografiska 

skillnader i tillgänglighet och reskostnad inom en pendlingsregion. Genom att använda 

nätverksanalys kan vi från olika orter söka reda på områden som nås inom ett visst 

tidsintervall. Dessa resultat kopplas sedan samman med biljettkostnader för att sedan 
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kunna jämföra geografiska skillnader i tillgänglighet och kostnad. För en arbetspendlare 

kan det vara viktigt att se om det är möjligt att pendla mellan hem och arbete utan allt för 

hög kostnad eller lång tid. Vi ska undersöka tätorterna kring centralorten Uppsala och 

utföra en regressionsanalys för att se om en god kollektivtrafikförbindelse med staden kan 

ha effekt på orternas bostadspriser. 

 

Pendlingskostnader har av forskare räknats som tidskostnad och pengamässig kostnad 

(White, 1977). Vi begränsar oss till att titta på kostnad i pengar. Forskning visar även att 

familjeförhållanden, livsstil, ålder och kön påverkar pendlingsmönstren (Næss och 

Jensen, 2002) men det har uteslutits i denna undersökning. Som nämnts ovan är vårt 

undersökninsområde valt till Uppsala län med pendlingsomland, och området beskrivs 

närmare i kommande kapitel. 
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3 Undersökningsområdet 

Uppsala län, norra Stockholms län och kommunerna Gävle, Västerås och Sala ingår i 

undersökningsområdet som vi utgår ifrån (Figur 1 och Figur 2). Uppsala län, bortsett från 

Älvkarleby kommun, tillhör Stockholms FA-region och stor pendling sker till 

kommunerna i Stockholms län. Gävle, Västerås och Sala har valts med för att de har 

kollektivtrafikförbindelser samt viss arbetspendling till Uppsala län (Figur 4).  

 

 

Figur 1: Undersökningsområdet. Kartmaterialet kommer från Digitala Kartbiblioteket 

(©Lantmäteriverket Gävle 2009, Medgivande I 2008/1940) 
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Figur 2: Kommun- och länsgränser inom undersökningsområdet. Kartmaterialet kommer från 

Digitala Kartbiblioteket (©Lantmäteriverket Gävle 2009, Medgivande I 2008/1940) 

 

Uppsala län och hela Stockholms län har tillsammans omkring 2,3 miljoner invånare 

(SCB, 2009d) vilket visar att en stor andel av Sveriges befolkning bor där. Stockholms 

tätort har en folkmängd på 1,3 miljoner (SCB, 2009e). Därefter kommer residensstäderna 

Uppsala med 191 000, Västerås med 135 000 och Gävle med 94 000 invånare 31 

december 2008 (SCB 2009d). Norrtälje och Enköping är medelstora städer med 55 000 

respektive 38 000 invånare (SCB 2009d). I norra Uppsala län har kommunerna lägre 

befolkningstal än i södra, även om ytan ofta är ganska stor, exempelvis Heby, Östhammar 

och Tierp (Figur 2).  

 

År 2007 var medelinkomsten högst i de centrala kommunerna i Stockholms län och 

statistiken visar att medelinkomsterna minskar med avståndet från Stockholm. 

Kommunerna Heby, Tierp, Östhammar och Älvkarleby som ligger i norra delen av 

Uppsala län uppvisar de lägsta medelinkomsterna i området (SCB, 2009c). Statistiken 

från 2007 visar även att kommunernas medelpris för småhus (SCB, 2009b) följer samma 

mönster som medelinkomsterna. 
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Genom Uppsala län går flera viktiga transportleder (Figur 1). E4 och E18 som förbinder 

Stockholmsregionen med norra respektive västra Sverige är viktiga stråk men även 

riksväg 76 som går längs med ostkusten samt riksväg 55 som går mellan Uppsala och 

Norrköping är betydelsefulla (Regionförbundet Uppsala län, 2004).  Viktiga 

spårtrafikleder som försörjer persontågstrafiken i området är spåret mellan Gävle – 

Stockholm som trafikeras av Statens Järnvägar (SJ) och Upplands Lokaltrafik (UL) (UL, 

2009c). Övriga SJ-sträckningar i området är Stockholm – Bålsta – Enköping – Västerås 

och Uppsala – Sala – Västerås (Regionförbundet Uppsala län, 2004). Sträckan Stockholm 

- Bålsta trafikeras även av SL:s pendeltåg (TiM, 2009) 

 

Statistiken som redovisar pendling på kommunnivå år 2007 (SCB, 2009a) tyder på att 

Uppsala län har en större andel som bor och arbetar i kommunen än som pendlar över 

kommungräns (Figur 3). I Stockholms län är det endast Norrtälje kommun som har lägre 

utpendling än andel som bor och arbetar i kommunen. Avstånden mellan kommunerna i 

Stockholms län är betydligt mindre än i Uppsala län och kan vara en förklaring till att 

pendling över kommungräns är vanligare.  

 

Figur 3: Tematisk karta – Pendlingsstatistik år 2007 för vårt undersökningsområde. 

Cirkelstorleken styrs av folkmängd, och andelarna beskriver andelen inpendlare, utpendlare och 

befolkning som bor och arbetar inom kommunen. Datakällor: Lantmäteriverket, 2009a; SCB 

2009a. 
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Uppsala läns trafikhuvudman, UL, ägs av landstinget och kommunerna i Uppsala län och 

ansvarar för länets buss- och tågtrafik. När det gäller tågtrafiken ansvarar UL över 

Upptågets pendeltrafik som går mellan Upplands Väsby och Gävle (UL, 2009c). UL 

ingår även i Mälardalstrafik AB där även trafikhuvudmännen i Stockholms, 

Södermanlands, Västmanlands och Örebro län ingår (Regionförbundet Uppsala län, 

2004). Målet med denna samverkan är att Mälardalen ska ha goda förbindelser mellan de 

olika länen. Mälardalstrafik AB har även samarbete med det statliga bolaget SJ som 

tillsammans ingår i bolaget Trafik i Mälardalen (TiM) (Regionförbundet Uppsala län, 

2004).  

 

Antalet resenärer inom UL har ökat de senaste åren och det gäller både buss- och 

tågtrafiken. En ökad turtäthet i de populäraste stråken har lett till fler resande och ett 

behov av enklare prissättning (UL, 2009c, s. 4). Under hösten 2008 införde UL en ny 

prissättning (UL, 2009c, s. 8). Tidigare sattes priserna utifrån kommungränserna och 

detta skapade många kostnadsbarriärer för det dagliga resandet. Med den nya 

prissättningen har Uppsala län istället delats upp i två zoner där Uppsala och Knivsta 

kommun utgör zon 1 och resten av kommunerna i länet ingår i zon 2. Även resenärer som 

reser över länsgränsen mellan Uppsala och Stockholm har efterfrågat enklare prissättning.  

 

SJ:s prissättningssystem är marknadsstyrt och biljettpriserna beror bland annat på 

avgångstid, sträcka och i vilken klass man vill åka i (SJ, 2009b). Som pendlare finns det 

olika kort att välja bland, exempelvis ett kort som gäller i 30 dagar (SJ, 2009a).  

 

Uppsala läns befolkningsantal har ökat de senaste decennierna och främst i länets södra 

del. Det kan förklaras av förbättrade pendlingsmöjligheter till Stockholmsområdet i 

kombination med lägre huspriser utanför storstadsområdet (Regionförbundet Uppsala län, 

2004). I Figur 4 visas hur många personer som pendlar mellan kommuner i Uppsala och 

angränsande län. Notera att Heby kommun ligger utanför Uppsala län i figuren. Tidigare 

tillhörde Heby Västmanlands län, men bytte länstillhörighet år 2006 (SCB, 2009b).  
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Figur 4: Pendling till och från kommunerna i Uppsala län. Statistiken är från år 2000. Heby 

kommun ligger utanför Uppsala län i figuren på grund av tidigare länstillhörighet.  Källa: 

Regionförbundet Uppsala län, 2004, s. 8, med tillstånd. 

 

Ungefär 60 % av Uppsala läns befolkning bor i Uppsala kommun och det är därifrån som 

störst antal personer pendlar ut söderut mot Stockholm. Älvkarleby kommun skiljer sig 

från övriga länet eftersom arbetspendlingen är riktad huvudsakligen norrut mot Gävle 

(Regionförbundet Uppsala län, 2004).  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att området har stor pendling och skiftande förhållanden. 

Det är en god grund för att påbörja undersökningen.  
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4 Material och Metod 

Arbetet började med att vi samlade in data som bearbetades i GIS-program där 

nätverksanalys gjordes för att undersöka geografiska skillnader för kollektivtrafikens tider 

och kostnader mellan tätorter. Därefter undersöktes om tätorters tids- och 

kostnadsmässiga kollektivtrafikförbindelse till centralorten påverkade orternas 

bostadspriser. 

 

4.1 Insamling av data 

Till undersökningen krävdes mycket data som samlades in från olika Internetkällor. 

Endast kostnadsfritt data har använts. Efter genomgång av data fördes relevant 

information in i GIS för analys. Som bakgrundskarta användes ett utsnitt från 

Sverigekartan över vårt område. Den hämtades från Digitala Kartbiblioteket 

(©Lantmäteriverket Gävle 2009. Medgivande I 2008/1940). 

 

Restider och linjesträckningar hämtades från UL:s (2009a) tidtabeller som var tillgängliga 

på deras hemsida på Internet. Även priserna fanns tillgängliga på Internet (UL, 2009b och 

SL, 2009). TiM:s (2009) digitala reseplanerare användes också vid insamlingen. Från SJ:s 

(2009c) hemsida hämtades en del av regionaltågens restider och priser. SJ:s kundtjänst 

(2009) kontaktades även via telefon för sådan prisinformation som inte fanns tillgänglig 

via Internet. All information om turer, tider och priser som vi hittade samlades ihop och 

fördes in i tabeller. 

 

Villa- och bostadsrättspriser i olika tätorter samlades in från Hemnets Internetsida 

(Hemnet, 2009) där även bostadsytan samt bostadsform per tätort fanns att tillgå. Även 

denna information lades in i egna tabeller för att kunna bearbetas.  

 

4.2 Nätverks- och kostnadsanalys 

Till nätverksanalysen användes ArcGIS 9.3 och kartmaterialet från Digitala 

Kartbiblioteket som underlag. I ArcCatalog skapades en ny personlig geodatabas och två 

nätverksdataset skapades i den. Hela processen är beskriven i texten nedan och i Figur 5 

och Figur 7.  
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Figur 5: Flödesdiagram för första delen av nätverks- och kostnadsanalysen. 

 

Ett lager för zonindelning (Figur 6) gjordes genom att använda lagret med kommunytor. 

Kollektivtrafikens zongränser följer oftast administrativa gränser. Endast ett fåtal extra 

uppdelningar av kommuner behövde göras i Stockholmsområdet. En egen markering 

gjordes även för området kring Arlanda, eftersom särskilda biljettregler gäller för att resa 

dit. 

 

Lagret med tätortspunkter exporterades till en geoobjektklass som lades i de båda 

nätverksdataseten. I dessa lades också en varsin ny geoobjektklass, en för buss- och 

pendeltågslinjer i det ena och en för SJ-linjer i det andra. Inom UL:s område valdes linjer 

som gick mellan större tätorter. Mot Gävleborgs och Västmanlands län passerar flera 

linjer länsgränsen och dessa digitaliserades också. Inom SL:s område valdes endast 

sådana linjer som förbinder Stockholm med linjer och tätorter i Uppsala län. Många 

kollektivtrafiklinjer inom Stockholms län är därför uteslutna. Endast linjer som hade 

avgångar måndag – fredag mellan 06.00 och 08.00 valdes med i analysen, eftersom vi 

antog att många som arbetspendlar påbörjar sin resa under den tiden. 

 

Linjerna digitaliserades i ArcMap (Figur 6) och information om restid lades in i 

attributtabellen manuellt. Tiderna som lades till var faktisk restid mellan tätortspunkterna 

och ingen hänsyn togs till väntetider och stopptider eftersom de varierar kraftigt. Följden 

av detta blir att restiden blir något kortare i resultatet än den verkliga restiden. I analysen 

har inte heller hänsyn tagits till transporttiden till och från centralstationen som för många 

kan betyda ytterligare tids- och pengamässiga kostnader. Restider och kostnader från 
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valda områden gällande stadstrafiken i Uppsala studerades ändå närmare. En karta, från 

Digitala Kartbiblioteket, över enbart Uppsala användes för att visa de olika områdena. 

 

 

Figur 6: Karta som visar de kollektivtrafikslinjer som ingår i nätverket. Bakgrundsfärgerna 

beskriver de olika zoner för biljettpris som finns i området. Datakällor: Lantmäteriverket, 2009a; 

SJ, 2009c; SL, 2009; TiM, 2009; UL, 2009a; UL, 2009b. 

 

I nästa steg (Figur 7) sammanbands linje- och punktklasserna till ett nätverksdataset i 

ArcCatalog. Huvudinställningarna som gjordes var att välja vilka geoobjektklasser som 

skulle finnas med och att informationen om tider skulle hämtas i attributtabellerna. 

Genom att lägga till de nyskapade nätverken i ArcMap kunde tilläggsverktyget Network 

Analyst användas.  
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Figur 7: Flödesdiagram för andra delen av nätverks- och kostnadsanalysen 

 

Funktionen Hitta serviceområde (Find Service Area) i Network Analyst användes för att 

ta reda på hur långt man kan ta sig från en plats på en viss tid. Innan analysen 

genomfördes valdes alla inställningar. I denna analys valdes tidsavståndet 60 minuter. 

Det är en kritisk tidsgräns för hur lång tid människor kan tänka sig att lägga på daglig 

pendling (So et al, 2001). Att programmet skulle skapa linjer valdes också. Genom att 

markera ut i kartbilden varifrån analysen skulle utgå ifrån och sedan starta den, skapades 

ett antal linjer. Linjerna exporterades därefter till ett eget kartlager. Kring linjelagret som 

visade buss- och pendeltågslinjer gjordes en buffertzon med radien 2500 meter för att 

tydliggöra sträckan som nås avståndsmässigt längst med vägarna inom 60 minuter och för 

att kunna redovisa kostnadsanalysen inom buffertzonen. Den valda radien användes 

enbart till tydliggörandet av sträckan som nås längdmässigt och redovisar inte hur långt 

man kommer utåt från vägarna.  

 

Eftersom linjelagret bestod av många linjesegment, skapades också många 

buffertområden. Dessa lades samman till en enda polygon med verktyget Merge. Det nya 

buffertlagret fördes samman med det lager som innehöll information om zonindelningen 

för biljettpriser. Ett nytt fält lades till i attributtabellen där lägsta månadskostnadnaden för 

att resa till olika områden lades in. Slutligen klassificerades kartans färger utifrån vad det 

kostade att åka till olika områden.  

 

SJ-linjerna har ingen zonindelad prissättning. Därför redovisades kostnaden för en 

månads resor i 2 klass endast i en tabell. En kartbild beskrivande SJ-linjer i området 

placerades bredvid för att få ett geografiskt perspektiv. Nästa steg var att jämföra alla 

kartbilder med varandra för att se skillnader och samband, vilket utförs i resultatdelen 

som följer i kommande kapitel.  
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4.3 Korrelations- och regressionsanalys 

Korrelations- och regressionsanalys gjordes för att se om det fanns samband mellan tider 

och kostnader för kollektivtrafik och bostadspriser i olika orter.  

 

För att kunna jämföra alla variabler med varandra på ett enkelt sätt valde vi att 

normalisera dem som indexvärden. Det gjordes genom att dividera alla tal i varje kategori 

med ett medelvärde, vilket liknar metoden som beskrivs i Blom och Holmquist (1998). 

Detta förfarande ger värden i varje kategori som ligger kring talet 1, vilket underlättar i 

jämförelser mellan dem. Till att börja med beräknades ett tidskostnadsindex enligt 

uträkningen nedan: 

 

Tid, t: (tidsavstånd) / 60 = tidsindex 

Kostnad, k: (reskostnad/månad) / 1 000 = kostnadsindex 

(2 * tidsindex) * (kostnadsindex) = tidskostnadsindex 

 

Restider för det snabbaste kollektiva resealternativet användes från orter med förväntad 

pendling till Uppsala. Eftersom en kritisk gräns för hur mycket tid människor vill lägga 

på daglig pendling ligger på 60 minuter (Karlsson och Olsson, 2002, s. 4, So et al, 2001) 

dividerade vi alla tider med 60. Månadskostnaden för de olika resalternativen dividerades 

med 1000. Talet 1000 valdes för att det är ett ungefärligt medelpris på månadskorten i 

området. Uträkningen gav tal kring 1 för både tid och kostnad. Eftersom tiden värderas 

högre än kostnaden dubblerades tidsvärdena innan de multiplicerades med 

kostnadsvärdena.  

 

Vi använde oss av bostadspriser i form av utropspriser vid försäljning och eftersom 

hyresrätter inte har några utropspriser valde vi att utesluta just hyresrätter i denna 

beräkning. Eftersom villor och bostadsrätter dessutom har olika prisbilder skapade vi ett 

index för att göra dem jämlika i jämförelserna enligt nedanstående uträkning: 

 

Bostadsrätter, b: (medelpris/kvm) / 7 000 = prisindexb  

Villor, v: (medelpris/kvm) / 13 000 = prisindexv 

(Andel b * prisindexb) + (andelv * prisindexv) = bostadsprisindex  

 

Indexet räknades ut genom att dividera orternas medelpris med ett medelvärde för alla 

orter i undersökningen, avrundat till jämnt tusental. I detta fall 7000 för bostadsrätter och 

13 000 för villor. När kvadratmeterindexet för bostadsrätter respektive villor hade 
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beräknats kunde dessa multipliceras med andelen av det bostadsslaget på orten och 

därefter läggas ihop med varandra. På så vis fick vi ett indexbaserat medelpris per 

kvadratmeter för varje ort. Det faktum att vi har använt oss av medelpriser gör att 

skillnader mellan tätorterna utjämnas vilket vi är medvetna om och bör ta hänsyn till i 

våra slutsatser. I flera av de mindre tätorterna var det mycket få objekt till salu vid 

insamlingen av data. Det leder till att prisnivån i just de orterna påverkas mycket av 

vilken typ av bostad som var till salu just då. Anledning till att vissa orter har få objekt till 

salu kan också bero på att dessa orter består i högre utsträckning av hyresbostäder. Som 

vi tidigare nämnde har vi inte tagit med hyresbostäder i vår analys för att dessa typer av 

bostäder inte går att jämföra med övriga bostadsformer. Om hyresbostäder ska ingå i 

liknande analyser bör man räkna värdet på bostäderna på annat sätt exempelvis som 

månadskostnad/kvm vilket istället gör det mer kvalificerat att beräkna villors och 

bostadsrätters månadskostnader som varierar beroende på lån mm. 

 

Indexvärdena som beräknats fram importerades till Minitab där korrelationen testades 

mellan bostadspriserna för de olika orterna mot tidskostnaden att resa till Uppsala. 

Därefter gjordes en regressionsanalys över sambandet och ett diagram som visade 

regressionslinjen. 

 

För att testa modellen gjorde vi samma procedur för Stockholm med uträkning och 

jämförande av tidskostnadsindex och bostadsprisindex för orter norr om Stockholm.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten från nätverks- och kostnadsanalysen respektive 

regressionsanalysen. I denna del förs även en diskussion om resultaten och om det finns 

en koppling mellan bostadspriser och pendlingsavstånd i tid och kostnad till större 

tätorter.  

 

5.1 Nätverks- och kostnadsanalys 

Nätverksanalysen krävde ett koncentrerat arbete med mycket sökande i tidtabeller och 

reseplanerare och gjordes med utgångspunkt från olika orter inom undersökningsområdet. 

Tanken var att i första hand se vilka variationer som fanns inom Uppsala län men de 

större orterna utanför länet fick också ingå eftersom de har betydande 

kollektivtrafikförbindelser med området.  

 

Nätverksanalysen gav en god bild av geografiska skillnader i tillgänglighet och kostnad, 

men det bör uppmärksammas att analysen inte alltid visar ett verkligt tidsmässigt resultat. 

Väntetider och byten uteslöts i nätverket eftersom dessa alltid varierar. Eftersom vi enbart 

använde trafiklinjer som finns inom Uppsala län och de linjer som förbinder länet med 

tätorter utanför, kan resultatet vara missvisande i undersökningsområdets ytterkanter. 

Mest märks det i Stockholmsområdet där många linjer har uteslutits. 

 

Nätverks- och kostnadsanalysen visar att det finns geografiska skillnader när det gäller 

framkomlighet med kollektivtrafik, vilket de transportpolitiska målen arbetar med att 

motverka (Regionförbundet Uppsala län, 2004). Utveckling av viktiga stråk har 

underlättat pendling med kollektivtrafik för många människor men fortfarande är vissa 

delar av länet mycket bilberoende. 

 

De olika kartorna som följer här nedan visar hur långt kollektivtrafikresenärer når på 60 

minuter från olika tätorter i Uppsala län och hur stor månadskostnaden är beroende på 

vilka zoner som resan går igenom. Vi börjar med att redovisa resultatet från centralorten 

Uppsala. 
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Figur 8: Tillgänglighet och kostnad för kollektivtrafik med utgångspunkt Uppsala. De rödfärgade 

områdena visar hur långt man kommer med olika buss- och pendeltågslinjer inom 60 minuters 

restid. Buffertzonen kring linjerna är graderad efter månadskostnad. Datakällor: Lantmäteriverket, 

2009a; SL, 2009; TiM, 2009; UL, 2009a och UL, 2009b.  

 

Från Uppsala (Figur 8) kan nästan hela Uppsala län och Norra Stockholm nås inom 60 

minuters restid. Kostnaden ökar när gränsen för UL zon 1 (se Figur 6) passeras. Därefter 

ökar kostnaden återigen när resan går över länsgräns vilket tyder på att administrativa 

gränser påverkar kollektivtrafikens prissättning. Det är dyrast att passera länsgräns mot 

Stockholm men det kostar även extra att resa till Arlanda där särskilda biljettillägg krävs. 

Mellan Uppsala och Norrtälje kommun i Stockholms län är det billigare att resa än mellan 

Uppsala och Stockholms centralare delar. I de riktningar som det finns pendeltåg sker 

resorna snabbast. Mot t.ex. Östhammar och Enköping går det expressbussar, det gör att 

resor i dessa riktningar också är relativt snabba.  
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  SJ-tåg  

Från  Till Restid Kostnad 

Uppsala Knivsta 10 929 

Uppsala Arlanda 18 1924 

Uppsala Märsta 20 1033 

Uppsala Tierp 28 1070 

Uppsala Stockholm 38 1976 

Uppsala Heby 35 1070 

Uppsala Sala 46 1401 

Uppsala Gävle 52 2617 
 

Figur 9: Tid- och kostnadstabell för resa med SJ-tåg från Uppsala. Kartan visar samtliga SJ-linjer 

i området. Tabellen redovisar vilka orter som nås inom 60 minuters faktisk restid från Uppsala. 

Tider för stopp och byten är ej medräknade. Datakällor: Lantmäteriverket, 2009a;  SJ, 2009b; SJ, 

2009c; TiM, 2009. 

 

Med SJ-tåg från Uppsala (Figur 9) nås flera orter inom 60 minuters restid, observera att 

bytes- och stopptider inte är medräknade. Det gör att tiderna i tabellen blir missvisande, 

men det har varit nödvändigt för att kunna göra en jämförelse mellan nätverksanalysens 

tider och SJ-tågens tider. Att resa med SJ:s tåg blir alltid dyrare än att resa med 

länstrafiken bortsett från sträckan mellan Uppsala och Heby respektive Tierp där UL:s 

länskort gäller även på SJ:s tåg.  

 

Arbetspendlarens resväg och restid är vanligen längre än enbart resan mellan 

huvudstationerna. För många måste resvägen till och från stationen tas i beräkning. 

Beroende på vart man bor kan resan till arbetet med kollektivtrafik bli för lång på grund 

av avståndet till hållplatser eller järnvägsstation. Uppsalas (Figur 10) stadstrafik går 

mellan centralstationen (Punkt 2) och stadens ytterområden. Som exempel tar det 15-20 

minuter med buss från Gottsunda (Punkt 1) till centralstationen och från Uppsala 

Business Park (Fyrislund, Punkt 3), tar det cirka 10-15 minuter till centralstationen. 

Månadskorten som gäller i zon 1 gäller även för Uppsala stadstrafik (UL, 2009b) så i 

detta fall tillkommer ingen merkostnad för dem som måste ta en anslutningsbuss till eller 

från tågstationen. 
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Figur 10: Karta över Uppsala. Punkt 1 representerar Gottsunda, Punkt 2 centralstationen och Punkt 3 

Uppsala Business Park.  Kartmaterialet kommer från Digitala Kartbiblioteket (Lantmäteriverket, 

2009b) (©Lantmäteriverket Gävle 2009, Medgivande I 2008/1940) 

 

Förändringar av zonindelning och kortsamarbete mellan UL och SL, har underlättat 

resandet mellan Uppsala län och Stockholm. Detta kort blir så klart dyrare än andra kort, 

men ger också tillgänglighet till hela Stockholms län. SL har ett enhetligt kort för hela 

länet samtidigt som Stockholms län även har mycket välutvecklad kollektivtrafik till en 

låg kostnad. Enligt tidigare studier leder infrastrukturförbättringar till fler resenärer, 

likaså om transportmedlets snabbhet eller bekvämlighet ökar. Fler resenärer kan även 

leda till att biljettkostnaden sänks (Fröidh, 2005). Upptågets utbyggnad är ett exempel där 

förbättringarna lett till ökat antal resenärer (UL, 2009).  
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Figur 11: Tillgänglighet och kostnad för kollektivtrafik med utgångspunkt Enköping. De 

rödfärgade områdena visar hur långt man kommer med olika buss- och pendeltågslinjer inom 60 

minuters restid. Buffertzonen kring linjerna är graderad efter månadskostnad. Datakällor: 

Lantmäteriverket, 2009a; SL, 2009; TiM, 2009; UL, 2009a och UL, 2009b.   

 

Figur 11 redovisar hur långt man når med buss- och pendeltåg mellan Enköping och 

kringliggande orter. Med buss och pendeltåg tar det mer än 60 minuter att resa mellan 

Enköping och Stockholm. Uppsala och Västerås nås inom 60 minuter och det kostar drygt 

1000 kronor i månaden att resa till dessa städer. Intressant är ändå att det är 60 kr billigare 

med månadskort till Stockholm än till Uppsala trots att Enköping hör till Uppsala län. 

Detta tyder på att det inte alltid behöver vara dyrare vid passerandet av en länsgräns. Med 

SJ:s tåg (Figur 12) mellan Enköping och Västerås blir priset något dyrare än med 

länstrafik. Sker resan istället till Stockholm blir månadskostnaden 1000 kr dyrare med SJ 

än med länstrafik, vilket är ett resultat av att priserna styrs av efterfrågan.  



 27 

 

  SJ-tåg  

Från  Till Restid Kostnad 

Enköping Bålsta 13 1212 

Enköping Västerås 16 1260 

Enköping Sala 39 1568 

Enköping Heby 50 1767 

Enköping Stockholm 43 2394 
 

Figur 12: Tid- och kostnadstabell för resa med SJ-tåg från Enköping. Kartan visar samtliga SJ-

linjer i området. Tabellen redovisar vilka orter som nås inom 60 minuters faktisk restid från 

Enköping. Tider för stopp och byten är ej medräknade. Datakällor: Lantmäteriverket, 2009a; SJ, 

2009c; TiM, 2009. 

 

Tierp (Figur 13) har en god tillgänglighet till stora delar av länet tack vare att orten har 

järnvägsstation där bland annat Upptåget stannar. Från Tierp kan man nå Uppsala och 

Gävle inom 60 minuter. För att nå de större städerna från Tierp ökar priset i och med 

zonindelningen där exempelvis Uppsala kommun tillsammans med Knivsta kommun 

utgör en annan zon än de kringliggande kommunerna i länet. Östhammars kommun som 

är beläget öster om Tierp tillhör samma zon för prissättning som Tierp. 
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Figur 13: Tillgänglighet och kostnad för kollektivtrafik med utgångspunkt Tierp. De rödfärgade 

områdena visar hur långt man kommer med olika buss- och pendeltågslinjer inom 60 minuters 

restid. Buffertzonen kring linjerna är graderad efter månadskostnad. Datakällor: Lantmäteriverket, 

2009a; SL, 2009; TiM, 2009; UL, 2009a och UL, 2009b. 

 

Ser man till snabbtågstrafiken med SJ (Figur 14) når man ända till Stockholm på 60 

minuter. Tillgängligheten till de större tätorterna ger goda möjligheter till arbeten utanför 

kommungränsen.  
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  SJ-tåg  

Från  Till Restid Kostnad 

Tierp Uppsala 28 1070 

Tierp Gävle 24 1882 

Tierp Arlanda 42 2846 

Tierp Stockholm 62 2897 
 

Figur 14: Tid- och kostnadstabell för resa med SJ-tåg från Tierp. Kartan visar samtliga SJ-linjer i 

området. Tabellen redovisar vilka orter som nås inom 60 minuters faktisk restid från Tierp, även 

Stockholm finns med trots att gränsen för restid överskrids. Tider för stopp och byten är ej 

medräknade. Datakällor: Lantmäteriverket, 2009a, SJ, 2009b; SJ, 2009c; TiM, 2009. 

 

Resultaten från nätverksanalysen visar geografiska skillnader i hur långt 

kollektivresenärer kommer inom tidsintervallet 60 minuter. Från Östhammar (Figur 15) 

är tillgängligheten bäst i riktning sydväst mot Uppsala men denna sträcka ger också den 

högsta månadskostnaden. Billigast är det att resa inom UL Zon 2 norrut och västerut. Det 

tar lite mer än 60 minuter att nå Uppsala, men här bör tilläggas att bussen mot Uppsala 

även passerar samhällen som Gimo och Alunda, där många bor.  
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Figur 15: Tillgänglighet och kostnad för kollektivtrafik med utgångspunkt Östhammar. De 

rödfärgade områdena visar hur långt man kommer med olika buss- och pendeltågslinjer inom 60 

minuters restid. Buffertzonen kring linjerna är graderad efter månadskostnad. Datakällor: 

Lantmäteriverket, 2009a; TiM, 2009; UL, 2009a och UL, 2009b. 

 

Kommunerna Östhammar och Tierp har ungefär lika stor yta och invånarantal. Tierps 

tillgänglighet till större städer är betydligt bättre än Östhammars och det beror mestadels 

på tågtrafiken. En något större andel kommuninvånare pendlar från Tierp än från 

Östhammars kommun (SCB 2009a). Intressant är däremot att bostadspriserna är högre i 

Östhammar (Hemnet 2009).  
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Figur 16: Tillgänglighet och kostnad för kollektivtrafik med utgångspunkt Heby. De rödfärgade 

områdena visar hur långt man kommer med olika buss- och pendeltågslinjer inom 60 minuters 

restid. Buffertzonen kring linjerna är graderad efter månadskostnad. Datakällor: Lantmäteriverket, 

2009a; TiM, 2009; UL, 2009a och UL, 2009b. 

 

Det som är intressant med Heby (Figur 16) är att priset inte förändras när länsgränsen mot 

Sala passeras. Uppsala ligger i samma län som Heby, men dit blir kostnaden högre. Det 

kan bero på att Heby tidigare tillhörde Västmanlands län och ligger närmare Sala. Med 

SJ:s tåg från Heby tar det ungefär lika lång tid till Uppsala som till Västerås (Figur 17), 

men eftersom vi inte räknat med bytestider syns det inte att det ofta krävs ett tågbyte i 

Sala för att resa till Västerås, vilket förlänger den totala restiden. Det är flera hundra 

kronor billigare att resa till Uppsala än till Västerås, eftersom UL:s länskort gäller på 

tågen i Uppsala län, trots att det geografiska avståndet är ungefär detsamma. Inom 

Uppsala län har UL och SJ samarbetat med ett gemensamt kortpris som går efter UL:s 

prislista.  
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  SJ-tåg  

Från  Till Restid Kostnad 

Heby Sala 11 1024 

Heby Uppsala 35 1070 

Heby Västerås 34 1416 

Heby Enköping 50 1767 

Heby Knivsta 47 1509 

Heby Märsta 55 1964 
 

Figur 17: Tid- och kostnadstabell för resa med SJ-tåg från Heby. Kartan visar samtliga SJ-linjer i 

området. Tabellen redovisar vilka orter som nås inom 60 minuters faktisk restid från Heby. Tider 

för stopp och byten är ej medräknade. Datakällor: Lantmäteriverket, 2009a; SJ, 2009c; TiM, 2009. 

 

 

Tillgängligheten från Norrtälje (Figur 18) är ganska liten. Det tar mer än 60 minuter att 

åka till större städer och buss är det enda kollektiva transportmedlet. Norrtälje ligger inom 

Stockholms län, men skiljer sig ändå från länets övriga kommuner  genom att kommunen 

har mer landsbygd än de andra. Eftersom Norrtälje ligger i Stockholms län är 

månadskostnaden konstant låg inom hela länet och prisskillnaden är förhållandevis liten 

(50 kr) när länsgränsen mot Uppsala län passeras. Att tillägga är att antalet avgångar med 

buss från Norrtälje till Stockholm mellan 06.00 och 08.00 på vardagar är så många som 

23st. Det är långt mer än vad det är på alla andra linjer i vår nätverksanalys vilket bevisar 

att en stor del av den pendling som sker i området går till och från Stockholm. 
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Figur 18: Tillgänglighet och kostnad för kollektivtrafik med utgångspunkt Norrtälje. De 

rödfärgade områdena visar hur långt man kommer med olika buss- och pendeltågslinjer inom 60 

minuters faktisk restid. Buffertzonen kring linjerna är graderad efter månadskostnad. Datakällor: 

Lantmäteriverket, 2009a; SL, 2009; TiM, 2009; UL, 2009a och UL, 2009b. 

 

Resultaten av nätverks- och kostnadsanalysen visar på geografiska skillnader i 

tillgänglighet beroende på vilka färdsätt som är tillgängliga. Länstrafikens kostnader 

följer administrativa gränser och det är ofta billigare att resa mellan mindre tätorter än att 

resa till större städer. SJ:s priser är generellt dyrare än länstrafikens men tågen är också 

snabbare. 

 

I nästa kapitel ska vi analysera om det finns en koppling mellan tätorters tillgänglighet 

och bostadspriser. 

5.2 Korrelation och regressionanalys 

Det moderna samhället vi lever i idag, med dess vägar och transporter, ger individen stora 

möjligheter att söka arbeten på längre avstånd bara tiden och kostnaden för resan inte 

överskrider den personliga gränsen. Möjligheten att kunna pendla med snabbare 

transporter har lett till att flera kan söka sig till billigare bostadsformer utanför staden 

vilket i sin tur har lett till stadsutglesning (Horner, 2004; Breuckner, 2000; Black, 1997). 
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Kollektivtrafiken är oftast mest utbredd i och kring större städer och inte lika bra ute i 

landsbygden. Detta påverkar så klart möjligheten för vissa orters befolkning att  nå 

arbeten på längre avstånd. Vi ska studera hur tillgängligheten med kollektivtrafik kan 

påverka bostadsmarknaden.  

 

För Uppsala län visar korrelationen, utfört i Minitab, att det finns ett samband mellan det 

uträknade tidskostadsindexet och bostadsprisindexet. Pearsons korrelation uppvisar 

värdet -0,615 (Tabell 1) vilket tyder på ett samband mellan faktorerna där värdena -1 och 

1 skulle visa totalt samband. P-värdet 0,009 visar också att nollhypotesen, som skulle ha 

inneburit att inget samband fanns, kan förkastas (ett värde högre än 0,05 skulle påvisa att 

man inte kunnat lita på sambandet). 

 

Tabell 1: Resultat av korrelations- och regressionsanalys mellan bostadspriser i tätorter i Uppsala 

län och pendlingsavstånd till Uppsala i tid och kostnad. 

Pearsons korrelation -0,615 

P-värde 0,009 

 

Regressionsekvation bostadsprisindex = 1,42 - 0,360 tidkostnadsindex 

 

s = 0,324646    Standardavvikelse, hur mycket de varierar från linjen, 

Residualspridning 

R2  = 37,9%    =SSR/SST, förklaringsgrad, determinations  

 

Avvikande 

observationer 

 

Obs Tidskostnads-

index 

Bostadspris-

index 

Fit SE Fit Residual St Resid 

9- Enköping 1,60 1,6489 0,8395 0,0797 0,8093 2,57 R 

16- Östhammar 2,36 1,2341 0,5672 0,1294 0,6668 2,24 R 

 

 

Efter korrelationen kunde vi utföra en regression mellan faktorerna för att se hur 

sambandet såg ut.  Figur 19 visar en regressionslinje där orterna följer linjens lutning. Ett 

fullständigt samband skulle resultera i att alla orter hamnade på linjen. Tabell 1 visar två 

avvikande observationer. I detta fall är det Enköping och Östhammar som avviker från 

linjen. Enköpings avvikelse kan förklaras av en betydande utpendling till Stockholm och 
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även Västerås (Regionförbundet Uppsala län, 2004) vilket kan påverka till att 

bostadspriserna är mycket högre där än i de andra orterna i Uppsala län. Östhammar är 

intressant eftersom orten enligt nätverksanalysen inte har samma tillgänglighet som 

exempelvis Tierp men ändå har högre bostadsprisindex än Tierp. Regressionsanalysen 

visar detsamma, att Tierp har bättre tillgänglighet och således också lägre 

tidskostnadsindex än Östhammar. Som tidigare har nämnts följer bostadspriserna 

inkomstnivåer, alltså desto högre medelinkomster desto högre bostadspriser, vilket kan 

vara en förklaring till Östhammars högre bostadspriser. 37,9 % (Tabell 1, R2 ) av 

variationerna kan förklaras av sambandet mellan kollektivtrafikens tider/kostnader och 

bostadspriser. Resterande variationer på cirka 62 % förklaras av andra faktorer eller av 

tillfälligheter. 
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Figur 19: Regressionslinje som visar hur avståndet i tid och kostnad med kollektivtrafik till 

Uppsala påverkar huspriserna i olika tätorter i Uppsala län. 

 

Resultatet från Uppsala län visar på att det finns att samband men man ska vara försiktig 

med att helt tro att en god kollektivtrafikförbindelse påverkar till att bostadspriserna i 

tätorten är högre. Som forskning visar finns det även andra faktorer som påverkar 

bostadsmarknaden som exempelvis närheten till sjöar och naturområden (Luttik, 2000). 

 

Vi valde att göra en likadan korrelation och regression över Stockholm och dess 

omgivande orter för att se om bostadspriserna även här påverkas av tillgängligheten till en 

centralort. Pearsons korrelation visade dock ett värde nära 0 (Tabell 2) vilket tyder på att 
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sambandet är ytterst svagt. P-värdet visar ännu tydligare att nollhypotesen inte kan 

förkastas och att denna analys därmed inte kan ge pålitliga resultat. En regression gjordes 

ändå för att se hur orterna samlades kring linjen (Figur 20).  

 

Tabell 2: Resultat av korrelations- och regressionsanalys mellan bostadspriser i tätorter norr om 

Stockholm och pendlingsavstånd till Stockholm i tid och kostnad. 

Pearsons korrelation -0,270 

P-Värde 0,422 

 

Regressionsekvation bostadsprisindex = 1,13 - 0,0479 tidkostnadsindex 

 

s = 0,329295 Standardavvikelse, hur mycket de varierar från linjen 

R2 = 7,3%    =SSR/SST 

 

 

Bostadsmarknaden påverkas tydligt av andra faktorer än tillgängligheten med 

kollketivtrafik. Sigtuna, Åkersberga och Norrtälje som har god tillgänglighet har också 

hög bostadsindex men bl a Bålsta och Märsta som också har god tillgänglighet (låg 

tidskostnadsindex) verkar inte påverkas av detta på bostadsmarknaden. Att 

bostadspriserna i undersökningen skiljer sig så mycket kan bero på att så många orter har 

väldigt lika tidskostnad till Stockholm, och områdena därför inte påverkas av detta utan 

av hur områdena har växt fram och planerats genom tiderna. Ett exempel är Märsta och 

Sigtuna som ligger nära varandra och i samma kommun. Sigtuna med höga huspriser 

präglas av många villor och en rik kulturhistoria, medan Märsta är ett typiskt 

stationssamhälle med mycket bostadsrätter och hyreshus och lägre bostadspriser.  
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Figur 20: Regressionslinje som visar hur avståndet i tid och kostnad med kollektivtrafik till 

Stockholm påverkar huspriserna i olika tätorter i Uppsala län. 
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6 Diskussion 

Vi människor förflyttar oss allt längre avstånd (Amcoff, 2007). Regionförbunden samt 

andra aktörer arbetar idag med nationella mål som syftar till att ge alla delar av landet 

goda möjligheter till utveckling, och däribland minska nackdelar av långa 

transportavstånd (Regionförbundet Uppsala län, 2004). Idag är landet indelat i län och 

kommuner, och de administrativa gränser som finns mellan dessa verkar ofta som 

barriärer (Karlsson och Olsson, 2002) , därav är det aktuellt med regionförstoring och 

bildande av nya regionkommuner. En viktig del i detta arbete är att utveckla 

kollektivtrafiken. Hur människor förflyttar sig beror på olika val som tid, kostnad och 

sociala faktorer (Desalvo och Huq, 2005). Individers val av bostadsort grundar sig i val 

som rör boendemiljö och tillgänglighet till arbetsmarknad och service. Vår undersökning 

syftade därför till att se hur geografiska variationer med kollektivtrafik i tillgänglighet 

påverkar bostadspriser i olika tätorter. 

  

Vi utförde undersökningen med hjälp av nätverksanalys och regressionsanalys. 

Nätverksanalysen visade geografiska skillnader i tillgänglighet med kollektivtrafik på ett 

tydligt och enkelt sätt. Kartbilderna som vi fick fram var lätta att jämföra med varandra 

och att göra liknande nätverksanalyser kan vara bra underlag vid regional planering där 

man exempelvis kan se vilka områden som behöver en bättre kollektivtrafikförsörjning. 

En utveckling av vår nätverksanalys skulle vara att ta fram en metod för att även kunna 

beräkna restider med väntetider inräknat. 

 

Regressionen över Uppsala län är intressant att koppla samman med Christallers (1933) 

Centralortsteori, med en monocentrisk struktur (Schwanen et al, 2004). Teorin beskriver 

bland annat att ett område styrs av en huvudort som i sin tur försörjer ett antal mindre 

tätorter. Centralortsteorin är applicerbar i Uppsala län där Uppsala är centralorten i 

området. Runt huvudorten måste alltid val göras om vilket pris man är villig att betala för 

att ta sig till det ena eller andra stället. Regressionen tyder på att desto högre reskostnad 

och restid en ort har till centralorten Uppsala, desto lägre är orternas bostadspriser. 

Analysen visar således på ett samband mellan bostadspriser och tillgänglighet. Att 

tillgången på arbetsplatser är stor i Uppsala gör staden attraktiv att bo i, medan 

attraktiviteten i småorterna minskar med tidsavståndet. Även DeMontis et al (2007) kom 

fram till att det finns ett samband mellan liknande faktorer. De påvisade att det fanns 

kopplingar mellan antalet turer med kollektivtrafik och tätorternas medelinkomster. I vår 

undersökning använde vi alltså bostadspriser istället för inkomster men som statistiken 
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från 2007 visar följer inkomstnivåer (SCB, 2009b) och bostadspriser (SCB, 2009c) 

varandra. Även om De Montis et al (2007) kom fram till liknande slutsatser som vi, kan 

vi bidra med att ge en geografisk bild av förhållandena. Vi har därtill lagt in 

kollektivtrafikens tider och priser i nätverksanalysen medan De Montis et al (2007) 

enbart använde sig av avstånd och antal turer. En lika lång sträcka kan vara tidsmässigt 

olika långa beroende på bland annat transportform, vilket bevisar att tiden i vår analys är 

viktigare än själva avståndet. 

 

Bostadspriserna i ett område påverkas förstås även av andra faktorer än tillgång till god 

kollektivtrafikförsörjning (Luttik, 2000). Det gör att regressionen över Uppsala inte är 

helt linjär och att det också finns några avvikande observationer. Andelen avvikelser som 

förklaras av sambandet mellan kollektivtrafikens tider/priser och bostadspriser är mindre 

än hälften vilket även det tyder på att en stor andel avvikelser påverkas av andra faktorer 

än tillgänglig kollektivtrafik. Regressionen över Stockholm visar ändå större variationer 

än den över Uppsala. Det kan ha och göra med att kollektivtrafiken i Stockholms län är 

billig och väl utvecklad i de flesta riktningar. Det gör att bostadsmarkanden i 

Stockholmsområdet påverkas mer av andra värden som exempelvis närhet till vatten- och 

naturområden (Luttik, 2000) eller vad området har för historisk bakgrund. Fler väljer 

också, bland annat pga. bostadspriser, att bosätta sig längre från stadskärnan vilket leder 

till stadsutglesning. Resultatet av denna process är en polycentrisk stadsstruktur där 

arbeten och andra verksamheter blir mer utspridda utanför stadskärnan (Horner, 2004; 

Breuckner, 2000; Black, 1997). Denna tendens ökar bilberoendet (Black, 1997; 

Niedzielski, 2006) och i många områden är kollektivtrafiken också sämre utvecklad än i 

andra vilket även våra nätverksanalyskartor visar. Stockholm har ändå en välutvecklad 

kollektivtrafik vilket motverkar bilberoendet till viss del. 

 

För landsbygdsutveckling och bosättning på landsbygd är det viktigt att det finns tillgång 

till kollektivtrafik. Även avståndet till stationen kan vara avgörande vilket bidrar till 

tidstillägg på restiden som vi redovisade från Uppsala stad. Ett exempel är att det kan 

vara mer tidseffektivt att bo nära stationen i en mindre ort än att bo i utkanten av en större 

stad när det handlar om att resa till stadens centrum och dess knutpunkter för 

kollektivtrafik. 

 

Ser man till tidsaspekten som värderas mycket högt (Sandow och Westin, 2006; Sandow, 

2008), har orter med närhet till järnvägen alltså en direkt fördel av detta och ger tillgång 

till en större arbetsmarknad. Ofta ger dock de snabba transporterna som exempelvis 

snabbtåg en dyrare månadskostnad så valet ligger oftast hos individen om de har 
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möjlighet att betala det dyrare och snabbare alternativet för att pendla mellan hem och 

arbete. I Uppsala län finns det ändå vissa undantag, däribland Tierp som via järnvägen 

kan erbjuda snabb kollektivtrafik med SJ:s tåg i nordsydlig riktning till samma kostnad 

som erbjuds av Upplands Lokaltrafik.  

 

Kostnaden påverkar valet att pendla (Van Ommeren och Fosgerau, 2009). I vårt 

undersökningsområde utgör de administrativa gränserna, med vissa undantag, fortfarande 

en gräns för prisförändring (Karlsson och Olsson, 2002). På de sträckor som trafikeras av 

olika trafikbolag ställs resenärerna inför ett val mellan att resa snabbt till en hög kostnad 

eller långsammare till en lägre kostnad. SJ:s priser är marknadsstyrda vilket betyder stora 

skillnader i resekostnad mellan olika orter. Även länstrafikens biljetter verkar påverkas av 

efterfrågan i vissa områden. Om man reser mellan kommunerna inom zon 2 är det svårt 

att ta sig fram med kollektivtrafik mellan de mindre orter som finns där, men kostnaden 

är konstant låg. Till städerna Uppsala, Stockholm, Västerås och Gävle finns det bra 

kollektivtrafiksförbindelser, men det sker alltid en prisökning för att ta sig dit. Bor man i 

en ort med lägre bostadspriser kompenserar detta ofta den höga pendlingskostnaden till 

centralortens arbeten (Van Ommeren et al, 2000, s. 544; So et al, 2001). Det är inte alltid 

så att efterfrågan ger högre biljettpriser. Det finns fall där en ökning i antalet resenärer har 

lett till att man har kunnat hålla ned biljettpriserna (Fröidh, 2005). Gör man en jämförelse 

mellan Storstockholms lokaltrafikpriser och Upplands lokaltrafikpriser ser man att 

Stockholms län har förmånligare månadskort än Uppsala län. 

 

Vår undersökning visar genom regressionsanalysen att det finns ett samband mellan 

kollektivtrafikens tider/kostnader och bostadspriser i en region med en monocentrisk 

struktur med tydlig centralort. Nätverksanalysen visar på att det finns geografiska 

variationer inom regionen vilket man vill motverka. Det leder till nya funderingar som 

t.ex. hur samhällets struktur och kollektivtrafikens tillgänglighet kommer att påverkas av 

nya större regionkommuner? 
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7 Slutsatser 

De geografiska skillnader i kollektivtrafikens restider och kostnader som kommit fram i 

denna undersökning är bland annat att restiden mestadels beror på vilka färdsätt som 

finns. Tåg är snabbare än buss och SJ:s tåg är snabbare än länstrafikens tåg.  Vad gäller 

kostnader så påverkas SJ:s tåg i hög utsträckning av efterfrågan medan länstrafiken 

prissättning styrs av administrativa gränser, tillsammans med viss efterfrågan. Inom 

Uppsala län är tillgängligheten god mellan Uppsala och kringliggande tätorter, medan 

tillgängligheten mellan de mindre tätorterna är sämre. Om ett bostadsområde har god 

tillgänglighet beror det på områdets närhet till busshållplatser eller tågstation. Desto 

längre avstånd till hållplatser desto längre blir den totala restiden. 

 

Den andra frågeställningen handlade om hur tillgängligheten med kollektivtrafik till 

städer påverkar bostadspriser. Regressionen över Uppsala län visade på att det finns ett 

samband som säger att tätorter med större pendlingsavstånd i tid och högre reskostnad till 

huvudorter uppvisar lägre bostadspriser. Som regressionen över Stockholm visade så 

gäller inte alltid detta samband, det kan dels bero på att det inte finns några tydliga 

gränser mellan stad- och landsbygdsorter och dels på att bostadspriserna där påverkas mer 

av andra faktorer som närhet till natur- och vattenområden. Vi kan således anse att vår 

modell fungerar i en region som Uppsala län med en tydlig centralort jämförbart med 

Christallers centralortsteori och monocentrisk stadsstruktur, medan denna modell inte 

fungerar i en region med en polycentrisk struktur som i Stockholmsområdet. I en 

polycentrisk utvecklad samhällsstruktur bör man ta hänsyn till flera andra påverkande 

faktorer än enbart tillgängligheten i tid och kostnad. 
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