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Sammanfattning 
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Annedal är en helt nybyggd stadsdel i Bromma. Byggnationen av området har nu nått 

halvvägs. När Annedal är klart beräknas 5000 människor bo i området.  

Fokus i den nya stadsdelen är variation. Här finns och byggs bostadsrätter, hyresrätter och 

kooperativa hyresrätter. 

En studie togs 2011 fram av Stockholms läns landsting om värdering av stadskvaliteter i 

Stockholmsregionen. Studien syftar till att utveckla kunskapen om vilka stadskvaliteter som 

efterfrågas vid köp av bostadsrätt. Med hjälp av denna studies resultat hoppas de kunna möta 

det behov som framtidens stadsplanering medför. 

”Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen” har fått kritik för att vara för begränsad 

och inte ta hänsyn till de individuella värdena samt ha för snäv fokus genom att endast titta på 

bostadsrätter. Därför valde jag att undersöka om hyresgäster värderar stadskvaliteten på 

samma grunder som bostadsrättsägarna. Dessutom ville jag ta reda på om den pågående 

byggproduktionen i området påverkar de boendes värdering av stadskvaliteten. Jämförelse 

mellan boendekostnader för bostadsrättsägare och hyresgäster var också en intresseväckande 

fråga som jag valde att behandla i denna uppsats.  

För att få tag i denna information så har jag intervjuat boende i Annedal. 

Resultatet jag kommit fram till är att Annedalsborna värderar stadskvaliteten på samma 

grunder, oavsett boendeform. Byggproduktionen påverkar stadsdelens attraktivitet på ett 

negativt sätt. Av hushållets disponibla inkomst så erläggs årligen i genomsnitt 26 % av denna 

på boendekostnader. Skillnaden mellan hyresgäster och bostadsrättsägare i detta avseende 

visade sig inte vara betydande.  
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Title  Annedal – Living expenses in a brand new neighborhood 

 and the connection with perceived town quality 
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Annedal is a brand new neighborhood in the Bromma part of Stockholm. The neighborhood 

construction has now reached its halfway point. When finished, 5000 people are estimated to 

live in Annedal. The focus for the new area is variation. Both housing co-operatives and 

rented apartments have been built and more are under construction.  

A study about the valuation of town quality in the Stockholm region was produced by the 

Stockholm County Council in 2011. The aim of the study was to develop the knowledge of 

what town qualities that are sought when purchasing housing co-operative. With the help of 

the study’s result they hope to meet the needs of the city planning for the future.  

“The valuation of town quality in the Stockholm region” has received criticism for being too 

limited in their approach and not considering the individual values and also only focusing 

their research on housing co-operatives. For this reason I chose to analyze if rental apartment 

tenants base their valuation of town quality on the same basis as the housing co-operatives. I 

also wanted to know how much the ongoing construction affected the residents’ perceived 

town quality. The opportunity to compare rental tenants living expenses with housing co-

operative owners was also taken. 

In order to gather this information I have interviewed residents of Annedal. 

The result I reach is that the residents of Annedal base their valuation of the town quality on 

the same basis, no matter how they live. The construction affects the perceived perception of 

attractiveness in a negative way.  

Of the household’s disposable income, an average of 26 % of is paid for housing. There is in 

reality no significant difference in this between housing co-operative owners and rental 

tenants.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Annedal är ett helt nybyggt område i Mariehäll, som gränsar till Sundbyberg. Tidigare låg det 

endast industrifastigheter och ett fåtal kolonilotter på området som nu är halvägs i 

genomförandet. När Annedal är klart beräknas 5000 människor bo i området. Arbetet med att 

ta fram den nya stadsdelen påbörjades 2008 och beräknas vara klart 2016 
1
. 

Fokus i den nya stadsdelen är variation. Här finns och byggs bostadsrätter, hyresrätter och 

kooperativa hyresrätter. Det är ett tjugotal företag som bygger/har byggt i Annedal 
2
. 

Stockholms läns landsting har genomfört en studie om värdering av stadskvaliteter i 

Stockholmsregionen. Studien syftar till att utveckla kunskapen om vilka stadskvaliteter som 

efterfrågas av boende 
3
. Studien gjordes genom att analysera 7000 bostadsrättsköp och 1000 

typer av lägesparametrar 
4
. 

Studiens resultat visar att det finns åtta parametrar som påverkar priset: Närheten till 

Stockholms stadskärna, närheten till spårstation, tillgång till större park, tillgång till urbana 

verksamheter, närhet till större vattendrag, tillgång till gång- och gatunät, hur kvartersformen 

är formad och socioekonomiskt index 
5
. 

1.2 Problemformulering och syfte 

”Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen” har fått kritik för att vara för begränsad 

och inte ta hänsyn till de individuella värdena samt ha för snäv fokus genom att endast titta på 

bostadsrätter 
6
. Ovanstående ger upphov till följande problemformulering: 

 Kan man genom frågor om upplevd trivsel validera modellens antaganden? 

 Finns det skillnader mellan värdering av stadskvalitet för hyresrätter och 

bostadsrätter? 

 Väljer hyresgäster bostad på samma grunder som bostadsrättsägare? 

 Hur påverkas värderingen av stadskvalitet av pågående och planerad byggproduktion? 

 Hur stor del av hushållsinkomsten upptas av boendekostnader i Annedal? Finns det 

skillnader mellan hyresgäster och bostadsrättsägare? 

Syftet med denna studie är att utreda ovanstående frågor.  

1.3 Metod och avgränsning 

För att utreda problemformuleringen ovan valdes en kvalitativ metod. Fokusområdet för 

utredningen är det nya området Annedal i Stockholm. Den nya stadsdelen Annedal är ett 

lägenhetsområde som består av bostadsrätter och hyresrätter.  

                                                           
1
Stockholms stad, Annedal, 2013-05-16 

2
 Annedal, 2013-05-16 

3
Värdering av stadskvaliteter, 2013-05-16 

4
Värdering av stadskvaliteter, 2013-05-16 

5
 Värdering av stadskvaliteter, 2013-05-16 

6
 Värdering av stadskvaliteter, 2013-05-16 
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Relevant information har jag inhämtat genom att gå ut i området och be personer besvara ett 

antal frågor. För att kunna jämföra resultaten är frågorna oberoende av respondentens 

boendeform. Frågeformulären skiljer sig endast på en punkt: Pris vid köp av bostadsrätt 

gentemot kötid för hyresrätt.  

Då en kvalitativ metod valdes, var målsättningen att erhålla 20-25 svar av god kvalitet. 

Resultat jämförs endast mot studien ”Värdering av stadskvalitet i Stockholmsregionen”. 
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2 Bostadssituationen i Stockholm i allmänhet 
Priserna på bostadsrätter och villor i Stockholm har ökat konstant sedan den senaste 

fastighetskrisen avtog i mitten av 1990-talet 
7
. Det krävs oftast flera års kötid för att få ett 

förstahandskontrakt för en hyresrätt i Stockholm, även utanför innerstaden 
8
.  

2.1 Bostadsrätt 

De senaste 12 månaderna (dvs. maj 2012 – april 2013) har bostadsrättspriserna i Stockholms 

län stigit med +9 % enligt mäklarstatistik.se. Genomsnittet på kvadratmeterpriset i Stockholm 

under de senaste tre månaderna (feb – april) är 38 113 kr/kvm och genomsnittlig köpesumma 

under samma period är 2 402 tkr 
9
. 

2.2 Hyresrätt 

Den genomsnittliga kötiden för en hyreslägenhet i Stockolms län under 2012 var enligt 

Stockholms Stads Bostadsförmedling 8,11 år för de 57 områden där fler än tio lägenheter 

förmedlades. Tio av dessa områden avsåg nyproduktion och den genomsnittliga kötiden för 

dessa var 5,55 år. Detta innebär att det är betydligt kortare kötid som krävs för en 

nyproducerad hyreslägenhet än för en i det befintliga beståndet (som då har genomsnittlig 

kötid på 8,65 år)  
10

. Det är oftast krav på en hög inkomst för att få en nyproducerad 

hyreslägenhet och därför är det färre som har möjlighet att söka dessa lägenheter, oavsett 

kötid.  

  

                                                           
7
 Claussen, En marknadsekonomisk analys av bostadspriserna i Sverige, s. 67 

8
 Stockholms Stads Bostadsförmedling, Maj 2013 

9
 Mäklarstatistik.se 2013-06-01 

10
 Stockholms Stads Bostadsförmedling, Maj 2013 
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3 Studien ”Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen” 

3.1 Allmänt 

Man räknar med att befolkningen i Stockholms län till år 2030 kommer att ha ökat med 

300 000 - 500 000 personer och att Stockholms stads tillskott till ökningen kommer vara 

200 000 personer 
 11

.  

Studien genomfördes år 2010 på uppdrag av Stockholms läns landsting och resultatet 

presenterades år 2011. Syftet med studien var att ta reda på relationen mellan stadsbygge och 

attraktivitet. Behovet av studier av denna typ uttrycks enligt följande: 

”För att göra den befintliga stadsstrukturen tätare och mer variationsrik, och för 

att utveckla de regionala stadskärnorna, behövs metoder för att med större 

precision skapa planeringsmässiga förutsättningar för att bygga attraktiva 

stadsmiljöer, och som samtidigt kan bidra till att stimulera marknadsmässiga 

förutsättningar för stadsutveckling”  
12

. 

Företaget Evidens har utfört de statistiska analyserna och företaget Spacescape har utfört 

stadsbyggnadsanalyser. Dessa analyser har skett i samarbete med Stockholms stad, Nacka 

kommun, Lidingö stad och Haninge kommun.  

Genom analyserna har man fått fram åtta olika parametrar som påverkar bostadsrättspriserna, 

med en säkerhet på 90 %. Sju av dessa parametrar har med boendemiljön att göra och dessa 

parametrar är: Närhet till City, närhet till spårstation, tillgång till park, tillgång till gång- och 

gatunät, tillgång till urbana verksamheter, närhet till vatten och kvartersform 
13

. Den åttonde 

parametern är hushållens socioekonomiska villkor 
14

.  

3.2 Förklaring av parametrarna 
15

 

Närhet till City: Ju närmare stadskärnan, i detta fall Stockholms Centralstation, desto mer är 

människor beredda att betala för boendet. Att man kan ta sig in till hjärtat av staden med hjälp 

av spårbunden kollektivtrafik, eller via gång- och cykelvägar ökar attraktiviteten på centralt 

belägna bostäder. 

Närhet till spårstation: Om en bostad ligger inom 500 meters gångavstånd till en spårstation 

är denna mer attraktiv än en likvärdig bostad som är placerad längre bort. Restiden till 

destination från spårstation har dock inte lika hög betydelse som närheten till stationen.  

Tillgång till gång- och gatunätet: Gator med hög integration med andra gator har högre 

attraktivitet än de som ligger mer enskilt. Detta beror troligtvis på att det blir lättare att ta sig 

runt vilket skapar en känsla av mer rörelse runt omkring. 

                                                           
11

 Värdering av stadskvaliteter, s. 4 
12

 Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, s. 2 
13

 Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, s. 3 
14

 Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, s. 25 
15

 Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, s. 4-10 
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Tillgång till urbana verksamheter: Butiker, restauranger och kulturverksamheter i 

bostadens område ökar attraktiviteten, framförallt om de ligger i gatuplan med entréer som 

kan nås från gatan. För att dessa verksamheter ska finna området attraktivt så är det viktigt att 

det finns både bostäder och arbeten i närheten så att stadsmiljön är levande.  

Tillgång till park: Stora parker inom 1000 meters gångavstånd från bostaden värdesätts högt 

av de boende. I parkerna kan de boende roa sig med många olika typer av aktiviteter under 

dagens vakna timmar.  

Närhet till vatten: Gångavstånd till större vattenyta har stor påverkan på bostadsrättspriserna. 

Påverkan på bostadsrättspriserna avgörs av strandkanten/kajens tillgänglighet och gångvägar 

längs vattnet. 

Kvartersform: En lägenhet i ett slutet kvarter med entré mot gatan och en innergård är mer 

efterfrågat än i ett fristående flerfamiljshus i öppen bebyggelse. Detta beror troligtvis på att ett 

slutet kvarter skapar en känsla av trygghet med ett aktivt gaturum och en lugn innergård. 

Socioekonomiskt index: Beskrivs som ett nyckeltal baserat på hushållens ekonomiska villkor 

i ett givet geografiskt område. Indextalet kan variera mellan 0 och 100 där värdet 100 innebär 

att samtliga i området är högutbildade höginkomsttagare. Omvänt gäller att indextalet blir 0 

om det inte bor några högutbildade höginkomsttagare i området. Medelvärdet för de studerade 

områdena är 40 
16

. 

  

                                                           
16

 Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen, s. 25 
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4 Annedal 

4.1 En del av Mariehäll 

Annedal är ett helt nytt område i Mariehäll som ligger nordväst om Stockholms innerstad. 

Mariehäll är en gammal industristadsdel i Bromma som på 1930-talet började bebyggas med 

villor och sedan under 1960-talet med hyreshus. I början av 2000-talet började det byggas 

ytterligare flerfamiljshus. 

Området Mariehäll sträcker sig från Bällstaån till Ulvsundavägen för att sedan övergå till 

Ulvsunda industriområde. Rakt igenom Mariehäll går Bällstavägen som sträcker sig från 

Islandstorget till Sundbybergs Centrum. På grund av denna väg kallar de som bor i området 

den ena sidan av Bällstavägen för gamla Mariehäll, då denna sida mest består av äldre 

flerfamiljshus (med undantag) och villor. Det är på den ”nya” sidan som Annedal är placerat, 

längs Bällstaån. Här låg det tidigare stora industribyggnader och några bostadshus som 

fortfarande finns kvar. De flesta industribyggnader har nu rivits och Annedal byggs där de en 

gång låg. Idag finns det fortfarande några industribyggnader kvar men även dessa finns det 

planförslag för att riva och bygga bostäder istället 
17

.  

År 2009 skrev Jan-Bertil Schnell i sin bok ”Ulvsunda – Mariehäll: Stockholms 

företagsområdens historia” att moderna bostadshus skapar en delvis ny identitet åt det 

arbetsplatsdominerade Mariehäll. Detta är inte längre fallet – eftersom industrifastigheterna 

har rivits till förmån för bostadshus så är Mariehäll nu ett bostadsdominerat område.  

         Bild 1, Annedals placering i Stockholm. 

  

                                                           
17

 Stockholms stad, Bygg- och plantjänsten, 2013-05-23 
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4.2 Allmänt om Annedal 

Stockholms stad vision med Annedal:  

”Målet i Annedal är att skapa en trygg och säker miljö som erbjuder lek, 

utveckling och lärande. Den utformas för alla åldrar med flera platser och parker 

för möten och rekreation. På torgen caféer och i parkerna aktiviteter för idrott 

och lek, picknick och solbad. Naturmark sparas för naturupplevelser.” 
18

. 

Enligt Stockholms stad så planeras Annedal med barn i fokus:  

”Barnens perspektiv finns med i utformningen av samtliga platser och miljöer i 

Annedal. Miljön ska vara trygg och säker och kunna erbjuda lek, utveckling och 

lärande. Samtidigt är ambitionen att skapa ett bostadsområde för barn i alla 

åldrar. Det som är bra för barn är oftast bra även för vuxna och äldre 

personer” 
19

. 

Varje bygge är unikt i form och design. Detta är tänkt att skapa ett varierat intryck men 

samtidigt harmoniskt intryck. Gemensamt för alla byggen, oavsett byggherre, är att de arbetar 

med miljöanpassat material och att de försöker se till att hålla nere sina utsläpp. 

    Bild 2, Områdesöversikt. 

  

                                                           
18

 Stockholms stad, Annedal, 2013-05-25 
19

 Stockholms stad, Miljöperspektiv, 2013-05-29 
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4.3 Områdets gemensamma utrymmen 

Två större parker har uppförts i området, Annedalsparken och Lönnebergaparken. 

Annedalsparken ligger i mitten av Annedal och har införlivat det lilla skogsområdet som 

redan fanns där. I denna park har det byggts en annorlunda lekplats och ett konstverk. Parken 

gränsar till den nya skolan som är under uppbyggnad och kommer rymma 700 elever i årskurs 

1-6 
20

. Förskolan ligger i anslutning till parken där även en fotbollsplan har uppförts. I 

Lönnebergaparken har man byggt en kulle för att barnen ska kunna åka pulka där på vintern. I 

slutet av backen finns en liten amfiteater tillsammans med plan mark tänkt för bollekar. Där 

finns även löparbana, gungor, promenadväg och en inhägnad hundrastgård. Denna park är 

belägen i det sydvästra hörnet av Annedal, som gränsar till Ulvsundavägen och Bällstavägen. 

Invid Lönnebergaparken finns ett koloniområde som finns kvar sedan tidigare.  

Längs med Bällstaån har det byggts en strandpromenad. Det finns även två mindre broar, en 

av mer konstnärligt slag, till en liten park på andra sidan ån (denna park kallas Åparken). Vid 

den större bron har man breddat ån och utformat en liten hamn som dock inte passar båtar 

men väl kanoter 
21

. 

Längs med ”huvudgatan” Annedalsvägen är träd planterade och trottoarerna breda. Det finns 

även parkeringsluckor längs vägen. 

I övrigt är det glest med parkeringsplatser. En tillfällig grusplan fungerar för tillfället som en 

stor parkeringsplats men den kommer att försvinna i framtiden. Det finns dock flera 

parkeringsgarage i samband med bostadshusen. Även i den stora industrifastigheten, Baltic 8, 

finns garage. 

4.4 Miljöfokus 

Som tidigare nämndes så har byggherrarna jobbat för att få ner utsläppen under byggena. 

Andra åtgärder har också utförts för att se till att miljön är i fokus: Det finns ett flerfamiljshus 

som är Svanenmärkt 
22

. Det finns även två passivhus som till stor del värms upp av 

människorna i huset och deras hushållsapparater 
23

. 

Alla byggnader är anslutna till fjärrvärme och har ett miljörum där de boende kan återvinna 

bl.a. glas och wellpapp. Sophanteringen i Annedal ser lite annorlunda ut än för de flesta andra 

bostadsområden. I Annedal har man installerat tre stycken sopsugsanläggningar: en för 

restavfall, en för matavfall och en för tidningar. Det finns sopstationer utplacerade intill 

bostadshusen med tre rör ner i marken, en för varje avfall. Soporna sugs bort till ett utrymme 

som ligger vid Ulvsundavägen, under Lönnebergaparken. Hit kommer sopbilarna och hämtar 

avfallet istället för att åka runt i Annedal och hämta upp dem. Härigenom minskas den tunga 

trafiken i området 
24

.  

  

                                                           
20

 Stockholms stad, Aktuellt, 2013-05-29 
21

 Stockholms stad, Miljöperspektiv, 2013-05-31 
22

 Veidekke Bostad, Vårt miljöarbete, 2013-05-31 
23

 S:t Eriksnytt, februari 2011 
24

 Stefan Ulveland, juni 2013 
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4.5 Närområdet 

Bredvid Lönnebergaparken finns en gång- och cykelväg under Bällstavägen som löper längs 

Ulvsundavägen till köpcentret Bromma Blocks. Där finns det bland annat en större mataffär, 

systembolaget och en galleria. Från Bromma Blocks går det många busslinjer, bl.a. mot 

Brommaplan, Älvsjö station och Kista Centrum. 

Bredvid Bromma Blocks ligger Bromma Flygplats. Därifrån går främst inrikesflyg men även 

flyg till Belgien, Italien, Finland och Estland 
25

.  

Även Ulvsunda industriområde ligger i anslutning till Bromma Blocks. Här finns många olika 

affärer, främst bygginriktade.  

På andra sidan Ulvsundavägen ligger travbanan Solvalla. Dit kan man enkelt ta sig från 

Annedal genom att gå gångvägen som passerar under Ulvsundavägen. 

Sundbyberg ligger på andra sidan Bällstaån. Det går en bro över från Annedal till Sundbyberg 

där man passerar Marabouparken och Sundbybergs Båtklubb. Sundbyberg centrum brukar 

oftast beskrivas som ”en småstad i storstan”. Här finns restauranger, matbutiker, affärer, 

simhall, gym, banker, vårdcentral, pendeltåg, tunnelbana och bussar. Med pendeltåget tar det 

ca 8 minuter in till Centralen och med tunnelbanans blå linje tar det ca 12 minuter till T-

centralen 
26

. Det går även tåg till Göteborg, Västerås och Örebro m.fl. från Sundbybergs 

Station. Flertalet bussar med olika destinationer avgår från Sundbyberg Centrum. Avståndet 

till Sundbybergs Centrum från Annedal är ca 1 km. 

4.6 Service och kommunikationer 

Det går två busslinjer förbi Annedal (busshållplatserna ligger dock utanför området), 112 som 

trafikerar mellan Alvik och Spånga station och 113 som trafikerar mellan Islandstorget och 

Solna Centrum. 

Med bil finns det goda möjligheter att ta sig dit man vill då Annedal ligger nära många stora 

knytpunkter såsom Järva krog, Rissnerondellen och Brommaplan.  

I Annedal finns många typer av daghem. Både kommunala och privata med olika inriktningar. 

I övrigts finns en frisör, ett café, en tandläkarmottagning, ett gym och en kinarestaurang. 

4.7 Framtiden 

Snart kommer tvärbanan att börja trafikeras mellan Alvik och Solna via Sundbyberg. Denna 

kommer då att sträcka sig från Sickla Udde hela vägen bort till Solna Station. Närmaste 

hållplatsen för Annedal kommer att bli Bällsta Bro.  

  

                                                           
25

 Swedavia, Destinationskarta, 2013-05-31 
26

 AB Storstockholms Lokaltrafik, 2013-05-31 
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Även en tvärbana mot Sollentuna via Kista planeras. Denna är då tänkt att utnyttja den redan 

befintliga sträckan Alvik – Solna linjen för att sedan bryta av vid Bromma Blocks och passera 

förbi Bromma flygplats och Solvalla för att därefter fortsätta mot Kista Centrum vidare mot 

Sollentuna 
27

. Den närmaste stationen för Annedal kommer troligtvis att bli den vid Solvalla. 

Planer finns på att lägga om busslinje 113 så att den går via Annedal 
28

.  

En matbutik finns ännu inte i området men planerna är att den kommer att ligga i en lokal i ett 

bostadshus vid Bällstatorg som just nu håller på att byggas. Bällstatorg kommer att ligga 

mellan bostadshus längs med Bällstavägen. Här är tanken att förutom matbutiken även 

restauranger, butiker och café kommer finnas tillgängliga. 

Ett aktivitetstorg kommer att anläggas bredvid skolan där det idag är en tillfällig grusbelagd 

yta som används som parkering. Detta torg kommer att kallas Bullerbytorget och här kommer 

barnen att kunna spela landhockey och basket 
29

. En idrottshall kommer också att byggas i 

anslutning till skolan. Efter klagomål från de boende så kommer snart kommunen att 

komplettera lekplatsen i Annedalsparken med fler lekredskap 
30

. 

  

                                                           
27

 AB Storstockholms Lokaltrafik, Tvärbanan till Kista, 2013-05-31 
28

 Föreningen Mariehäll, 2013-05-31 
29

 Stockholms stad, Detaljplaner och bilder, 2013-05-31 
30

 Stockholms stad, Aktuellt, 2013-05-31 
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5 Intervjuerna 
Dessa frågor ställdes till respondenterna: 

1. Varför valde Ni att bosätta er just i Annedal? 

2. Hur stor är lägenheten? 

3. Hur många är Ni i Ert hushåll? 

4. Är Ni först att bo i lägenheten? 

5. Vad tycker Ni är det bästa med att bo i Annedal? 

6. Vad tycker Ni är det sämsta med att bo i Annedal? 

7. Skulle Ni rekommendera andra att bo i Annedal? 

8. Hur mycket betalar Ni i avgift/hyra? Och vad ingår i denna? 

9. Ungefärlig årsinkomst före skatt för hushållet? 

Beroende på om respondenterna var hyresgäster eller bostadsrättsägare så fick de även dessa 

frågor: 

Hyresrättsinnehavare: Hur fick ni Er lägenhet? 

Bostadsrättsinnehavare: Hur mycket köpte Ni lägenheten för? 

Tretton bostadsrättsägare och tio hyresgäster svarade på frågorna. De fick svara på frågorna i 

fritext, dvs. de hade inga svarsalternativ. I efterhand har jag kategoriserat svaren för att få en 

bättre överblick. För fullständiga svar, se Bilagor. 

Respondenterna har tilldelats nummer: BR: 1-13, HR: 14-23. Detta underlättar refereringen 

till dem. 

I tabell 1-5 är svaren redovisade. 
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Tabell 1 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Varför Annedal                                               

Området X   X                 X X X       X X   X     

Nära familj/vänner X X               X X                   X     

Bra geografiskt läge         X     X       X X     X X X X X     X 

Nyproducerat           X X             X   X           X   

Bott i närheten tidigare       X         X   X           X         X   

Närhet till jobb               X   X                     X     

Bra kommunikationer X           X X         X       X X         X 

Barnvänligt         X     X           X         X         

Miljövänligt X           X                           X     

Lägenheten   X X X         X               X             

Priset (BR)   X X                   X                     

Slumpen (HR)                             X               X 

Annat                                     X         

Storlek på lägenheten (kvm)                                               

40-49                                         X     

50-59             X                                 

60-69                                               

70-79                           X   X X           X 

80-89 X     X             X X             X X       

90-99           X   X   X     X         X           

100-109         X       X           X             X   

110-119     X                                         

120-129   X                                           
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Tabell 2 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Antal i hushållet                                               

1                                         X     

2 X X   X     X                   X X         X 

3                       X X X   X               

4     X     X   X   X X       X       X     X   

5         X       X                     X       

Först att bo i lägenheten                                               

Ja   X X X X X   X X X X X X X X X X X X X   X X 

Nej X           X                           X     

Bäst med Annedal                                               

Området X X       X       X   X X X X       X   X   X 

Nära kommunikationer X           X   X                 X     X   X 

Bra geografiskt läge X X X X       X     X       X X X X X   X X X 

Barnvänligt     X   X X X     X   X X                     

Trevliga människor     X         X               X X       X     

Lugnt   X     X   X                     X X     X X 

Nära jobb                 X                             

Lägenheten               X                       X       
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Tabell 3 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Sämst med Annedal                                               

Dåligt med parkering X X   X     X           X       X X           

Långt till kommunikationer   X                   X     X       X         

Byggarbetsplats     X     X X X X X X                 X X     

Saknas matbutik       X       X         X           X   X X   

Saknas ordentlig lekplats         X                             X       

De kvarvarande industrilokalerna             X                     X           

Svårt att få dagisplats               X                               

Stökiga människor                 X                             

Ej barnvänligt                           X                   

Annat       X                       X X           X 

Rekommendera Annedal                                               

Ja X   X X X X X X X X X X X X X X X X X   X X X 

Kanske   X                                   X       

Nej                                               
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Tabell 4 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Avgift/hyra (kr)                                               

<3500             X                                 

3500-4500                       X                       

4600-5500 X     X X X   X   X X   X                     

5600-6500   X                                     X     

6600-7500     X           X                       

 

    

7600-8500                                               

8600-9500                                               

9600-10500                           X   X X   X       X 

10600-11500                                   X   X     

 11600-12500                             X                 

12600<                                           X   

Hushållets årsinkomst (tkr)                                               

<400                                         X     

400-490                                 X             

500-590                                               

600-690         X           X   X X       X       X   

700-790       X     X               X X               

800-890               X   X                         X 

900-990           X     X     X             X         

1000-1090 X X                                   X       

1100<     X                                         
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Tabell 5 

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Köpeskilling (endast BR - mkr)                                               

<2,0             X                                 

2,0-2,5                       X                       

2,6-3,0       X   X         X                         

3,1-3,5 X       X       X X     X                     

3,6-4,0   X X         X                               

4,1-4,5                                               

Kötid i SBF (endast HR - år)                                               

<3                             X                 

4                               X               

5                                   (X)           

6                                 X   X X       

7                                         X     

8                                               

9                                           X   

10                                               

11                                             X 
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6 Analys 

6.1 Varför Annedal? 

Det finns inget entydigt svar till varför de som deltagit i min undersökning har valt att bosätta 

sig i Annedal. Alla värderar sitt boende olika baserat på sin familjesituation och tidigare 

erfarenheter. Den anledning som flest, 10 av 23, respondenter angett för att bosatts sig i 

Annedal är att området har ett bra geografiskt läge.  

Därefter är det själva området Annedal som har haft stor påverkan på beslutet av bosättning, 8 

av 23 respondenter svarade detta.  

Att lägenheten är en anledning till varför man flyttat till Annedal har uppgetts av 5 av 23 

respondenter. Att inte fler har angett lägenhet kan ge indikationer på att det inte enbart är 

hemmiljön som är av betydelse vid val av bostad, utan att områdesmiljön också påverkar i 

hög grad. 

Priset på lägenheten har varit av betydelse vid köpet av bostad för 3 av de 13 

bostadsrättsrespondenter. Det intressanta är att denna anledning inte står för sig själv. Dessa 

tre respondenter har även valt andra motiv bakom flytten. Detta kan påvisa att den 

ekonomiska aspekten inte är enskilt avgörande vid val av bostad. 

Att slumpen kan vara en avgörande orsak till att man bosatt sig i Annedal är en fascinerande 

aspekt. 2 av 10 hyresrättsrespondenter har angett detta. Att man väljer att bo där möjligheten 

för bostad yppar sig kan vara en konsekvens av den rådande boendesituationen i Stockholm. 

6.2 Bästa/sämsta med Annedal 

6.2.1 Bästa med Annedal 

De flesta respondenter, 14 av 23, ansåg att det bästa med Annedal är just det geografiska 

läget. Detta kan innebära t.ex. Annedals lokalisering i Stockholm, att det finns flera 

kommunikationspunkter i närheten, eller att man snabbt kan ta sig in till City .  

Knappt en tredjedel av respondenterna i undersökningen, 7 av 23, har angett att Annedal är 

barnvänligt som bästa egenskap. Detta kan indikera att det finns många barnfamiljer i 

området som valt Annedal för dess profilering mot barn, dock är undersökningen för snäv för 

att fastställa ett sådant antagande. Det är dock endast bostadsrättsägare som valt denna punkt. 

Två intresseväckande synvinklar av det bästa med Annedal är att det finns trevliga människor 

och att det är lugnt i området. Detta påverkas av de andra boende i området och är inte något 

som går att förutspå att det kommer vara på det viset. Attraktiviteten av området influeras 

sannolikt till det bättre för de som redan bor i Annedal och inser detta.  

6.2.2 Sämsta med Annedal 

Det som flera respondenter, 9 av 23, ansåg att det sämsta med Annedal är att det fortfarande 

är en byggarbetsplats. Detta kommer att fortsätta under flera år framöver och är något man får 

ta i beräkning när man väljer att bosätta sig i ett helt nybyggt område som inte är färdigställt. 
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Dåligt med parkering var det 7 av 23 respondenter som angav som Annedals sämsta 

egenskap. Det kan ha att göra med att det fortfarande byggs i området och lastbilar behöver ha 

mer tillgänglig yta än personbilar. Eller för att man vill begränsa antalet bilar i Annedal 

genom att hålla nere parkeringsytorna. Sannolikt kan parkeringsbristen likaså ha att göra med 

att alla garage i den färdiga delen ännu inte är färdigställda. De garage som är klara finns det 

få parkeringsplatser i, två exempel: 28 garageplatser för 48 lägenheter och 32 garageplatser 

för 50 lägenheter. 

Att det saknas matbutik i området tycker flera respondenter, 6 av 23, är dåligt. I denna 

kategori har jag dock valt att även inkludera de som tycker att det saknas andra affärer och 

restauranger i närheten för att tabellen skulle bli mer enhetlig. En promenad till Sundbyberg 

tar ca 10 minuter och där finns både mataffärer och restauranger . De som har angett denna 

anledning kanske anser att det är för långt bort för dem? Det kan också bero på hur de som 

angett denna anledning bodde innan de flyttade till Annedal, om de hade en mataffär nära 

tidigare så kan det vara förklaringen till att de nu tycker att det är för långt bort. 

De kvarvarande industrilokalerna är det endast 2 av 23 respondenter som har angett. Detta 

kan bero på var i området man bor och på hur mycket man anser att det förstör 

helhetsintrycket. Men det kan också bero på att inte alla är medvetna om att vissa byggnader 

kommer att finnas kvar även efter byggandet är färdigställt.  

En respondent anser att Annedal inte är barnvänligt. Detta kan bero på att det är många 

byggarbetsplatser runt omkring parkerna. Anledningen till svaret kan annars vara en följd av 

att det saknas ordentlig lekplats. Det är dock fler respondenter, 4 st., som anser att Annedal är 

barnvänligt kontra en som anser det vara icke barnvänligt.  

6.2.3 Rekommendera området? 

Frågan om man skulle rekommendera området till andra har betydelse då det visar på hur väl 

man själv trivs. Om man är osäker på att rekommendera det, så är det troligtvis större 

sannolikhet att man inte bor kvar lika länge i området som när man trivs. Om man inte 

rekommenderar andra att bo i området, är frågan då varför man själv väljer att göra det. En 

majoritet, 21 av 23 respondenter, skulle rekommendera andra att bo i Annedal, medan en är 

lite mer osäker och en skulle göra det men med några reservationer (se bilagor). Varför den 

som är osäker på att göra rekommendationen (nr 20 i bilagor) känner på detta vis motiveras 

inte av dennes svar.  

6.3 Hushållet 

Större delen av respondenterna, 22 av 23, bor tillsammans med den de har ett förhållande 

med. 15 av dessa respondenter har ett barn eller mer. Endast en respondent bodde själv. Att 

undersökningen gav detta resultat kan givetvis ha orsakats av att de tillfrågade kanske hade 

större benägenhet att vistas ute just de tidpunkter jag valde att genomföra undersökningen på. 

Resultatet kan också spegla Annedal då områdets profilering är Barn i fokus och det sannolikt 

attraherar barnfamiljer. En annan anledning till varför undersökning visar att det mest är 

familjer i området kan vara av ekonomisk natur. En bostad i ett nybyggt område kan vara dyr, 

speciellt månadsavgiften för bostadsrätten då bostadsföreningen är ny och behöver få in 

likvida medel i kassan. Har man två inkomster i sitt hushåll kan man därför ha råd att köpa ett 

något dyrare boende än om man är ensamstående. 
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Många av respondenterna, 21 av 23, bor i lägenheter större än 70 kvm, de flesta av dessa har 

barn. Det som är anmärkningsvärt är att det är flera som ”endast” är två personer i hushållet 

som har stora lägenheter: 4 av 23 respondenter har lägenheter på 89 kvm eller större men är 

endast två i hushållet. Detta kan bero på att de tidigare har haft barn som numera inte bor 

hemma och de vill ha plats när barnen kommer och hälsar på. Eftersom jag inte valde att fråga 

om ålder så är detta endast spekulation. Orsaken kan lika gärna vara det omvända, att det är 

unga respondenter som har valt ett större boende för att de har tänkt bilda familj inom snar 

framtid. Samtidigt kanske det bara beror på att de vill ha en större lägenhet för att få mer 

utrymme.  

6.4 Kötid i Stockholms Stads Bostadsförmedling (SBF) 

Kötiden för att tillhandahållas en hyreslägenhet i Annedal varierat mellan respondenterna. En 

respondent har ej angett hur länge de stod i kö för att få sin lägenhet, nr 14, och därför är det 

endast 9 respondenter som är med i kommande genomsnittsberäkningar.  

Endast 3 respondenter hade samma kötid, nämligen 6 år. Genomsnittlig kötid (2012) för 

Annedal var enligt Stockolms Stads Bostadsförmedling 5,5 år. I min tidigare beräkning kom 

jag fram till att den genomsnittliga kötiden för nyproduktion i Stockholms län var 5,55 år. 

Genomsnittliga kötiden för hyresrättsrespondenterna i undersökningen är 6,1 år.  

Den respondent som stått kortast tid i bostadskön, nr 15, fick lägenhet efter endast 1 år i kön. 

Den respondent som har stått längst i kö för en lägenhet, nr 23, har stått i 11 år.  

En respondent, nr 18, har fått lägenhet via interna byteskön hos SBF vilket innebär att denna 

person redan bodde i en hyresrätt hos någon av de stora hyresvärdarna i Stockholm och fick 

lägenheten genom att ”byta” sitt gamla hyreskontrakt mot det nya. Bytet skedde inte med 

någon annan person som flyttade in i respondentens lägenhet utan det gamla hyreskontraktet 

sades upp till förmån för det nya. 

Kötiden speglar dock inte hur länge hyresgästen letat boende innan denne blev erbjuden en 

lägenhet. Det är inte sannolikt att den respondent som har 11 år i kötid varit bostadssökande 

under hela kötiden. 

6.5 Hushållens årsinkomst 

Hushållens årsinkomst är en väldigt intressant aspekt då detta visar på homogeniteten i 

området. Enligt Skatteverket så betalar de som tjänar över 413 tkr om året statlig inkomst-

skatt  
31

. Dessa personer brukar då kallas höginkomsttagare av samhället. Nästan alla 

respondenter, utom en, är par och därför så räknar jag att en hushållsinkomst större än 2*413 

tkr = 826 tkr innebär att respondenterna är höginkomsttagare. Detta kan då givetvis vara en av 

personerna i hushållet som tjänar betydligt mer än den andra. För att förenkla beräkningen 

ytterligare ”sänker” jag gränsen till 800 tkr/år då detta är ett av intervallerna i Tabell 4. 

Antalet höginkomsttagare blir då 11 av 23 respondenter, dvs. ca 48 %. Ingen av de andra  

52 % kan sägas vara låginkomsttagare då de alla tjänar mer än 19 tkr/månad. Bland 

hyresrättsrespondenterna är det 3 av 10 som är höginkomsttagare och bland 

bostadsrättsrespondenterna så är det 8 av 13. Detta kan indikera att höginkomsttagare i större 

utsträckning väljer att köpa sitt boende, men det är alldeles för få personer med i denna 

undersökning för att med säkerhet avgöra om så är fallet.  

                                                           
31

 Skatteverket, Belopp och procentsatser, 2013-06-03 
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6.6 Först att bo i lägenheten 

Syftet med denna fråga var att skaffa sig kunskap om bostadsrättsrespondenterna köpt 

lägenheten som ofärdig nyproduktion eller om de köpt den på ”vanligt” vis. Det är oftast 

billigare att köpa nyproduktion än befintliga lägenheter då man bokar lägenheten till ett fast 

pris ett par år i förväg, innan bygget är klart. Man har alltså inte sett den slutliga produkten 

när man ingår köpeavtalet.  

Osäkerheten om att lägenheten kommer att uppfylla de förhoppningar man har innan man har 

sett den på riktigt ingår också i köpet vid nyproduktion. Sedan kan livet hinna ändra sig på ett 

par år och en familjesituation, när allt är färdigställt, kanske inte längre ser ut som den gjorde 

vid köpet. 

Få av respondenterna, 3 av 23, var inte först med att bo i lägenheten. Två av dessa har köpt 

sina lägenheter.  

En bostadsrättsrespondent, nr 1, har köpt en lägenhet på 89 kvm med fyra rum och kök, det 

finns två till av bostadsrättsrespondenterna som har likvärdig bostadsyta och antal rum (nr 4 

och 11, se bilagor) – men de köpte nyproduktion. Om vi jämför dessa priser så ser vi att de 

som köpte lägenheten ”begagnad” betalade 3250 tkr medan de som köpt sin lägenhet som 

nyproduktion betalade 2640 tkr respektive 2720 tkr. Planlösningen, våningsplan och läget i 

området påverkar också priset. Samtidigt måste vi ju ha i åtanke att de som köpte 

nyproduktion köpte sina lägenheter troligtvis minst 2 år innan respondent nr 1 och att en del 

av den skillnad vi ser är värdeökningen över åren. 

Respondent nr 21 är den enda hyresgäst som inte är först att bo i lägenheten. Detta är 

intressant då det troligtvis endast var denna lägenhet som utannonserades på Stockholms 

Stads Bostadsförmedling hemsida i området vid den tidpunkten. De respondenter som flyttade 

in direkt i de nyproducerade lägenheterna anmälde sig med ganska hög sannolikhet till flera 

lägenheter samtidigt, så kallad projektlägenheter av SBF. Man fick då även rangordna 

lägenheterna i den ordning man är intresserad av dem 
32

.  

6.7 Kvadratmeterpris 

Det som kanske bäst speglar ett områdes attraktivitet är pris/kvm, både för hyresrätter och 

bostadsrätter. Av Minitabell 1 och 2 framgår respondenternas pris/kvm.  

Hyresrätters hyra/kvm och bostadsrätters pris/kvm är inte jämförbara. De behandlas därför 

separat. 

  

                                                           
32

 Stockholms Stads Bostadsförmedling, Våra lägenheter, 2013-06-11 
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6.7.1 Bostadsrätt 

Minitabell 1 (BR) 

 

Medelvärdet för bostadsrättsrespondenternas pris/kvm är 32 644 kr/kvm.  

Respondent nr 8 är den som har högst pris/kvm. Det är svårt att avgöra vad detta beror på, 

men min teori är att de har adderat tillvalen de gjort på priset. En annan förklaring kan vara att 

deras lägenhet är placerad på ett våningsplan högt upp i huset. Då är det inte endast 

bostadsyta man betalar för, utan också utsikten.  

Respondent nr 1 och 7 är inte först med att bo i sina lägenheter (se tabell 2). Därför har de ett 

högre pris/kvm då de har gjort sina bostadsköp senare än de andra respondenterna som köpt 

sina lägenheter något år tidigare. 

Respondent nr 3 har, liksom de tidigare nämnda, ett mycket högre pris/kvm än medelvärdet. 

Dennes köpeskilling är också högst. En tes till varför det är så kan vara lägenhetens unika 

karaktär, till exempel en stor terrass, två balkonger eller kanske är lägenheten ett mer 

attraktivt bostadsrättsradhus (det finns några lägenheter av denna typ i området). 

6.7.2 Hyresrätt 

Minitabell 2 (HR) 

 

Medelvärdet för hyresgästrespondenternas hyra/kvm är 127,7 kr/kvm. 

Respondent nr 15, 16, 17 och 21 val att avrunda sina hyror gör att vi inte kan få fram ett exakt 

medelvärde för undersökningens hyresgästers hyra/kvm.  

Respondent nr 15 har en utomordentligt lägre hyra/kvm jämfört med de andra 

respondenternas. Detta beror mycket sannolikt på avrundningen. Om vi bortser från 

respondent nr 15s resultat pga. avrundningen inser vi att respondent nr 18 och 22 har lägst 

hyra/kvm. 

Respondent nr 21 har den till ytan minsta lägenheten och den högsta hyra/kvm.  

Slutsatsen som kan dras av detta är ju större lägenhetsareal, desto lägre hyra/kvm. 

  

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3250000 3790000 4000000 2640000 3300000 2900000 1895000 3600000 3400000 3300000 2720000 2300000 3070000

89 127 113 89 103 95 52,5 96 108 99 89 80 94

36516,9 29842,5 35398,2 29662,9 32038,8 30526,3 36095,2 37500,0 31481,5 33333,3 30561,8 28750,0 32659,6

Köpeskilling

Kvm

pris/kvm

Respondent 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10180 12000 9800 9700 11434 10180 10885 6500 12550 9730

79 100 76 76 93 80 83 48 102 74

hyra/kvm 128,9 120,0 128,9 127,6 122,9 127,3 131,1 135,4 123,0 131,5

Hyra/månad

Kvm
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6.8 Boendekostnad 

För att undersöka hur mycket av hushållets inkomst som upptas av boendekostnader utförs 

beräkningar enligt nedanstående: 

6.8.1 Bostadsrätt 

Minitabell 3 (BR) 

Kommentar till varför Minitabell 1 och 3 skiljer sig åt hos respondent 2 och 4: De har betalat extra för tillval och detta är inte något som ska 

påverka priset/kvm men däremot bolånet. Se bilagor. 

Eftersom det inte är känt vad respondenterna betalar i boränta och amortering för sitt 

bostadslån, hur stor del de betalat i kontantinsats och när de tecknade lånet (om de alls har lån 

på bostaden, inte något som framgår av undersökningen) väljer jag att schablonisera detta. 

Jag räknar med att de har erlagt 15 % av köpeskillingen i kontantinsats. De amorterar 0 

kr/månad (för att underlätta beräkningen) och boräntan är på 3 %. För enkelhetens skull 

tecknade alla bostadsrättsrespondenter sina lån samtidigt. Den disponibla inkomsten 

schabloniseras till att vara 70 % av inkomsten. Statlig skatt har bortsetts från, då det ur svaren 

inte ges möjlighet att veta om det är jämn fördelning av hushållets inkomst. Resultatet visas i 

Minitabell 4: 

 

Minitabell 4 (BR)  

 

Förklaring av boendekostnad/år: Årsavgiften tillsammans med ränteutgiften.  

Förklaring av % av nettoinkomst: Bondekostnad/år delat med Inkomst efter skatt. 

  

Respondent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3250000 3990000 4000000 2840000 3300000 2900000 1895000 3600000 3400000 3300000 2720000 2300000 3070000

5031 7270 7000 5931 5516 5500 3206 5400 6800 5500 5000 4000 5288

1050000 1000000 1100000 700000 600000 960000 720000 800000 900000 850000 625000 900000 620000

Köpeskilling

Avgift

Inkomst
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6.8.2 Hyresrätt 

På samma sätt som för bostadsrätt. 

Minitabell 5 (HR) 

 

Även här räknat med en inkomstskatt på 30 %. 

Minitabell 6 (HR) 

 

6.8.3 Jämförelse av BR och HR 

Det är nu möjligt att jämföra hur mycket av inkomsten som upptas av boendekostnaden för 

alla respondenter, oavsett boendeform: Medelvärdet för alla respondenter är 26 %.  

Medelvärdet för hyresgäster är 27 % och för bostadsrättsägare är det 25 %. 

Respondent nr 5 och 22 lägger störst del av sin inkomst på bostaden av alla respondenter, 

nämligen 36 %. 

Respondent nr 7 och 12 är de som lägger minst del av sin inkomst på bostaden, 17 %. 

Dessa siffror är dock en aning missvisande då de som tjänar över 413 200 kr per år (2013) 

betalar statlig inkomstskatt på 20 % på det som överstiger detta belopp. De som tjänar mer än 

591 600 kr per år betalar ytterligare 5 % i statlig inkomstskatt (s.k. värnskatt) på det 

överstigande beloppet 
33

. Här har jag inte tagit någon hänsyn till detta och då kommer de som 

uppfyller kraven för statlig inkomstskatt undan den (här åtminstone).  

Vid analys av endast boendekostnaden (utan förhållande till den disponibla inkomsten) så 

framgår det att den genomsnittliga boendekostnaden för alla respondenter är ca 135 000 kr/år. 

För hyresgäster är den genomsnittliga boendekostnaden ca 124 000 kr/år och för 

bostadsrättsägare är den ca 145 000 kr/år.  

Boendekostnaderna för bostadsrättsägare är betydligt högre men de får göra avdrag för sina 

boränteutgifter vid deklarationen och därmed reduceras den ekonomiska konsekvensen av 

boendekostnaden.  

 

 

 

  

                                                           
33

 Skatteverket, Belopp och procentsatser, 2013-06-04 

Respondent 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10180 12000 9800 9700 11434 10180 10885 6500 12550 9730

600000 700000 780000 470000 610000 950000 1000000 330000 600000 800000

Hyra/månad

Inkomst

Respondent 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

122160 144000 117600 116400 137208 122160 130620 78000 150600 116760

600000 700000 780000 470000 610000 950000 1000000 330000 600000 800000

420000 490000 546000 329000 427000 665000 700000 231000 420000 560000

% av nettoinkomst 29% 29% 22% 35% 32% 18% 19% 34% 36% 21%

Inkomst

Årshyra

Inkomst efter skatt
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7 Slutsats 
Kan man genom frågor om upplevd trivsel validera modellens antaganden? 

Modellen som studien ”Värdering av stadskvaliteter i Stockholmsregionen” introducerar 

består av åtta parametrar: Närhet till City, närhet till spårstation, tillgång till park, tillgång till 

gång- och gatunät, tillgång till urbana verksamheter, närhet till vatten, kvartersform och 

socioekonomiskt index. 

I min undersökning har jag kommit fram till att Annedals geografiska läge, själva området, att 

det är barnvänligt, att det är lugnt, att det är nära kommunikationer, att det bor trevliga 

människor i området, att det är i närheten av jobb och själva lägenheten är de parametrar som 

respondenterna identifierar.  

Annedals geografiska läge kan likställas med studiens närhet till City och tillgång till urbana 

verksamheter. Det geografiska läget är en bredare parameter men närhet till City och även 

tillgång till urbana verksamheter ryms i den. Även Annedals närhet till jobb kan tolkas som 

tillgång till studiens urbana verksamheter. 

För parametern området Annedal kan man, i vis mån, dra paralleller till studiens kvartersform, 

tillgång till gång- och gatunätet, närhet till vatten och närhet till parker. Området Annedal är 

ett brett begrepp som även till viss del behandlar kvartersform. Tillgång till gång- och 

gatunätet nämns inte specifikt i min undersökning, men med sättet som Annedal är uppbyggt 

går det att dra paralleller till denna parameter från studien. Det finns inget större vattendrag i 

direkt anslutning till Annedal men Bällstaån passerar förbi och rinner ut i Mälaren som man 

kan ta sig till via gångväg på Sundbybergs sida av ån. Annedal innehåller två stora parker. 

Att Annedal är nära kommunikationer kan tolkas som studiens närhet till spårstation då det 

oftast är Sundbybergs station som respondenterna refererar till. 

Studiens tillgång till park kan man, i vis mån, likställa med att Annedal är barnvänligt då det 

är här lekplatserna finns.  

Att 21 av 23 respondenter skulle rekommendera Annedal (två var osäkra) som bostadsområde 

visar på att de är nöjda med stadskvaliteten i Annedal.  

Svaret på frågan är därför: Ja, med reservation för socioekonomiskt index då det inte framgår 

ur svaren om respondenterna är högutbildade eller ej. 

Finns det skillnader mellan värdering av stadskvalitet för hyresrätter och 

bostadsrätter? 

I undersökningen är fördelningen av vad som anses som det bästa med Annedal mellan 

hyresgäster och bostadsrättsägare jämn, förutom i parametern barnvänligt. Det är endast 

bostadsrättsägare som har svarat att det är det bästa med Annedal. Ingen av de 10 

hyresrättsrespondenterna har angett denna parameter. Orsaken till detta kan vara att det är ca 

70 % av bostadsrättsägarna som har barn i hushållet medan 60 % av hyresgästerna har det. 

Åldern på barnen kan också ha betydelse.  

Fördelningen med vad som anses som det sämsta med Annedal mellan hyresgäster och 

bostadsrättsägare är något ojämn. Det är fler bostadsrättsrespondenter som har ansett att dålig 

parkering och byggarbetsplatsen sänker attraktiviteten i området. Vad detta kan komma av 

påvisar inte undersökningen. I övrigt ser fördelningen av parametrarna likvärdig ut. 

Svaret på frågan blir därför: Nej - några små skillnader finns men inte av betydande karaktär . 
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Väljer hyresgäster bostad på samma grunder som bostadsrättsägare? 

Fördelningen av anledningarna till varför man bosatt sig i Annedal ser nästan jämn ut för 

hyresrättsrespondenter och bostadsrättsrespondenter. Det finns två skillnader: Tre av 

bostadsrättsrespondenter anser att priset på lägenheten påverkat valet av bostadsområde. Två 

av hyresrättsrespondenterna har angivit att det var slumpen som påverkade valet. Jag anser att 

detta stämmer väl överens med hur det ser ut i verkligheten då man själv kan påverka när man 

köper en bostadsrätt hur mycket man vill spendera på bostadsköpet och ändra sig under tiden. 

Det går dock inte att påverka sin kötid i bostadskön för de som söker hyreslägenhet. För dem 

är det avgörande om någon annan med längre kötid också är intresserad av lägenheten och 

uppfyller kraven.  

Svaret på denna fråga blir därför: Ja, men inte fullt ut. 

Hur påverkas värderingen av stadskvalitet av pågående och planerad byggproduktion? 

Att det fortfarande är byggarbetsplatser i området påverkar den upplevda stadskvaliteten 

negativt. 9 av 23 respondenter har angivit denna parameter som det sämsta med Annedal. 6 av 

23 saknar matbutik, restauranger och affärer i området. Dessa finns emellertid med i den 

planerade byggproduktionen, som ännu inte färdigställd. 

Hur stor del av hushållsinkomsten upptas av boendekostnader i Annedal? Finns det 

skillnader mellan hyresgäster och bostadsrättsägare? 

Boendekostnaderna upptar i genomsnitt 26 % av hushållets disponibla inkomst för samtliga 

respondenter.  

För hyresgästerna är detta medelvärde 27 % och för bostadsrättsägare är det 25 %. 

Det finns skillnader men de är förhållandevis små. Hyresgäster och bostadsrättsägare i 

Annedal lägger lika stor del av sin disponibla inkomst på boendekostnader.   
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Bilagor 
Fullständiga svaren från respondenterna 

1. Varför valde Ni att bosätta er just i Annedal? 

2. Hur stor är lägenheten? 

3. Hur många är Ni i Ert hushåll? 

4. Är Ni först att bo i lägenheten? 

5. Vad tycker Ni är det bästa med att bo i Annedal? 

6. Vad tycker Ni är det sämsta med att bo i Annedal? 

7. Skulle ni rekommendera andra att bo i Annedal? 

8. Hur mycket betalar Ni i avgift/hyra? Och vad ingår i denna? 

9. Ungefärlig årsinkomst före skatt för hushållet? 

Fråga 10: 

Hyresrättsinnehavare: Hur fick ni Er lägenhet? 

Bostadsrättsinnehavare: Hur mycket köpte Ni lägenheten för? 

Respondent 1: 

1. Trevligt område, nära kommunikationer, bra miljötänkande, nära vår dotter och hennes 

familj som bor i området. 

2. 89 kvm, 4 rok. 

3. 2 vuxna. 

4. Nej. 

5. Nytt område, nära kommunikationer, nära till stan. 

6. Parkering tills byggandet är klart. 

7. Ja. 

8. 5031 kr inkl. förråd och värme, bredband. Tillkommande poster: el, vatten, parkering. 

9. 1050000 kr. 

10. 3250000 kr. 

Respondent 2: 

1. Vi hittade en lägenhet som motsvarade våra önskemål till ett bra pris. I närheten av två av 

våra barn. 

2. 127 kvm. 5 r öppen planlösning – en 4 rum. 

3. 2 vuxna (4 utflyttade barn, 8 barnbarn som vi vill ha plats för). 

4. Vackert område, stor variation i arkitektur, lugnt, närhet till Bromma Blocks. 

5. Ja. 

6. Parkeringskaos under byggtiden. Långt att gå till Sumpan. Usla bussförbindelser.  

7. Ja, med ovanstående reservationer. 

8. 6370 kr, inkl. värme, bredbands TV, internet, + garage 900 kr, vattenförbrukning 

tillkommer ca 150 kr. 

9. Ca 1 Mkr. 

10. 3790000 kr + tillval ca 200000kr. 
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Respondent 3: 

1. Läget och områdets profilering. Rimliga priser och fin design.  

2. 113 kvm. 

3. 2 vuxna, 2 barn. 

4. Ja. 

5. Närhet till det mesta, barnvänligt, nytt och fint, trevliga människor. 

6. Det tar tid att få klart mycket byggstrul. 

7. Ja. 

8. 7000 kr, ingår vatten, värme, garage, förråd 

9. Ca 1,1 miljoner kr. 

10. 4 miljoner kr. 

Respondent 4: 

1. Bodde förut i centrala Sundbyberg och ville ha en större lägenhet i närheten av vårt gamla 

hem område.  

2. 89 kvm, 4 rok. 

3. 2 vuxna. 

4. Ja. 

5. Närhet till City och förhoppningsvis bra kommunikationer i framtiden. 

6. Dåligt med parkering. Ännu inga affärer. Inga postlådor. 

7. Ja. 

8. 5031 kr, inkl. internet och TV (vatten tillkommer) + hyra garage och förråd 1500 kr. 

9. 700000 kr. 

10. 2640000 kr + div. tillägg ca 200000 kr. 

Respondent 5: 

1. Mycket barnfamiljer. Bra läge. 

2. 103 kvm, 4 rok. 

3. 2 vuxna, 3 barn. 

4. Ja. 

5. Mycket barn i området, lugnt. 

6. Trots alla barn har vi ingen ordentlig lekplats. 

7. Ja. 

8. 5516 kr, uppvärmning. 

9. 600000 kr. 

10. 3300000 kr. 
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Respondent 6: 

1. Sökte nyproducerat. 

2. 95 kvm. 

3. 2 + 2. 

4. Ja. 

5. Nytt + mycket barn. 

6. Byggarbetsplats. 

7. Ja. 

8. 5500 kr: internet, el, vatten. 

9. 960000 kr. 

10. 2,9 mkr. 

Respondent 7: 

1. Bra kommunikationer, nyproducerat, miljövänligt, ett område på uppgång.  

2. 52,5 kvm, 2 rok. 

3. 2 vuxna.  

4. Nej. 

5. Lugnt område, bra kommunikationer, barnvänligt. 

6. Industrilokalerna som fortfarande finns kvar i området, tillgängligheten i samband med 

byggandet, dåligt parkeringsutbud. 

7. Ja. 

8. 3206 kr/månad, ingår TV, värme, kallvatten. 

9. 720000 kr. 

10. 1895000 kr. 

Respondent 8: 

1. Barnvänligt, bra kommunikationer samt nära mitt jobb i Kista. Gillar också närheten till 

Sundbyberg, som är en skön blandning små/stor stad. 

2. 96 kvm, 4 rok. 

3. Vi är 2 vuxna och 2 småbarn. 

4. Ja. 

5. Fina lägenheter, bra geografisk placering. Mycket barn.  

6. Fortfarande en byggplats. Avsaknaden av små restauranger och butiker. Dagissituationen. 

7. Ja. 

8. 5400 kr, inkl. hushållsel, internet/TV. Ytterligare 1000 kr för garage from 2014-01-01 då 

garaget blir färdigt. 

9. 800000 kr. 

10. 3600000 kr. 
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Respondent 9: 

1. Vi har bott i Mariehäll i 20 år så det här var bara rätt storlekt på lägenhet. 

2. 108 kvm. 

3. 2 + 3. 

4. Ja. 

5. Nära jobb, skola och dagis. Bra kommunikationer. 

6. Byggarbetsplats så länge. En del stökiga invånare. 

7. Ja. 

8. 6800 kr, värme, internet, förråd. Ej el, ej vatten. 

9. 900 kkr. 

10. 3,4 Mkr. 

Respondent 10: 

1. Nära till föräldrar, nära jobb. Några vänner hade bokat i området så vi blev nyfikna. 

2. 99 kvm, 4 rok. 

3. 4 st. 

4. Ja. 

5. Många barn och nytt. 

6. Byggen som aldrig blir färdigt känns det som. Tung trafik och mycket damm. 

7. Ja. 

8. 5500 kr, uppvärmning, internet/TV/telefoni, förråd. 

9. 850000 kr. 

10. 3,3 miljoner kr. 

Respondent 11: 

1. Jag har bott i Sundbyberg hela mitt liv och ville inte flytta för långt från Sumpan. Våra 

bästa vänner flyttade hit. 

2. 89 kvm, 4 rok. 

3. 2 vuxna, 2 barn. 

4. Ja. 

5. Närheten till Sumpan. 

6. Byggandet. 

7. Ja. 

8. 5000 kr, inkl. värme, internet och förråd. 

9. 625000 kr. 

10. 2720000 kr. 
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Respondent 12: 

1. Tycker om området Sundbyberg/Bromma. 

2. 80 kvm, 3 rok. 

3. 2 vuxna, 1 barn. 

4. Ja. 

5. Barnvänligt, trevligt område. 

6. Långt till t-banan. 

7. Ja. 

8. 4000 kr, inkl. TV, bredband. 

9. 900000 kr. 

10. 2,3 miljoner k. 

Respondent 13: 

1. Ny fräsch stadsdel med närhet till Sundbyberg och kommunikationer, samt bra pris på 

lägenheten. 

2. 94 kvm, 4 rok. 

3. 2 vuxna, 1 barn. 

4. Ja. 

5. Nytt och bra plats vårt barn. 

6. Parkering (just nu) och inga kommunikationer (än). 

7. Ja. 

8. 5288 kr/mån. Värme, vatten, bredband, förråd. 

9. 620000 kr. 

10. 3070000 kr. 

Respondent 14: 

1. Nytt område, nyproducerat, barn i fokus. 

2. 79 kvm. 

3. 2 + 1. 

4. Ja. 

5. Allt är nytt, skolan nära och ny. Dom säger att dom har barn i fokus. 

6. Att dom inte har barn in fokus. 

7. Ja. 

8. 10180 kr, varmvatten och uppvärmning. 

9. 600000 kr. 

10. Bostadskö Stockholm 
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Respondent 15: 

1. Slumpen… 

2. 100 kvm, 4 rok. 

3. 4. 

4. Ja. 

5. Fint område, ligger bra. 

6. Det är långt till kollektivtrafiken. 

7. Ja. 

8. 12000 kr varmhyra.  

9. 700000 kr. 

10. Via Stockholms bostadsförmedling, kötid ca 1 år 

Respondent 16: 

1. Bra geografiskt läge och nybyggt. 

2. 76 kvm, 3 rok. 

3. 2 vuxna, 1 barn. 

4. Ja. 

5. Läget och alla trevliga grannar. 

6. Dåligt skött vinterunderhåll. 

7. Ja. 

8. 9800 kr/mån. Ingår värme, vatten. 

9. Ungefär 780000 kr. 

10. Via Stockholms Bostadsförmedling, efter 4 år i kön. 

Respondent 17: 

1. Tidigare bott i Mariehäll och letade efter något större. Tycker att det är ett bra läge i 

Stockholm – oavsett om man tar bil eller åker kollektivt. Nära till allt. 

2. 76 kvm, 3 rok. 

3. 2 vuxna. 

4. Ja. 

5. Närheten till allt, trevliga människor i området i varierande åldrar. 

6. Dåligt med parkeringsplatser. Finns för få sopptunnor längs vägarna (har hund). 

Byggkillarna skräpar ner en massa. 

7. Ja. 

8. 9700 kr, värme, vatten och förråd. 

9. 470000 kr. 

10. SBF, 6 år i kön. 
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Respondent 18: 

1. Attraktivt område med bra kommunikationer. Bra folk som bor i området. Närhet till natur 

och motionsspår i Ursvik. 

2. 93 kvm, 3,5 rok. 

3. 2 vuxna. 

4. Ja. 

5. Lugnt område, bra kommunikationer, nära till affärer och restauranger – spar tid i 

vardagen. 

6. Vissa gamla industribyggnader finns kvar, jättedåligt med parkering. 

7. Ja. 

8. 11434 kr, inkl. uppvärmning, varm- och kallvatten, basutbud TV och förråd. 

9. 610000 kr. 

10. Intern byteskö via SBF. Bott i förra lägenheten i 5 år.  

Respondent 19: 

1. Blivit sambo, intressant och barnvänligt. Nytt område, nära till Sundbyberg. 

2. 80 kvm, 3 rok. 

3. 4 (2 st. varannan vecka barn + 1 till på väg) 

4. Ja. 

5. Lugnt och fina områden men ändå centralt. 

6. Saknar matbutik och bättre kommunikationer kommunalt. 

7. Ja. 

8. 10180 kr, inkl. varmvatten, exkl. parkering, förråd. Dyrt! 

9. 900000 – 1000000 kr. 

10. Via Stockholms bostadsförmedling, kötid 6 år. 

Respondent 20: 

1. Bra läge. 

2. 83 kvm, 4 rok. 

3. 5 st., 2 vuxna, 3 barn. 

4. Ja. 

5. Lägenheten. 

6. Bygget och saknaden av lekplatser. 

7. Nja. 

8. 10885 kr, vatten och värme. 

9. 1 miljon kr. 

10. Via Stockholms Bostadsförmedling, 6 år i kön. 
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Respondent 21: 

1. Det är ett nybyggt område med spännande stadsplanering och många parker. Dessutom 

nära mitt jobb i Solna och jag har vänner som bor i området. 

2. 48 kvm, 2 rok. 

3. Bara jag och min guldfisk. 

4. Nej, jag är nummer två att bo här. Det bodde ett par här innan mig men de behövde något 

större. 

5. Det är härligt hur nära det är till Sundbybergs station som har både pendeln och tunnelbana. 

Jag gillar också hur mycket liv det är i området med alla barnfamiljer. Jag gillar själv att vara 

ute och springa eller promenera och det är kul att se att det är en massa andra som också gör 

det. 

6. Det finns inte så mycket som stör mig, men om jag måste komma på något så borde det 

vara att även om ett nybyggt område är spännande så pågår det en massa arbete som kan göra 

att det ser stökigt ut. Samma sak med att vänta på att fik och andra mysiga ställen ska öppna.  

7. Ja. 

8. 6500 kr/månad, inkl. värme och vatten. 

9. Ca 330000 kr. 

10. Jag flyttade precis tillbaka till Stockholm och har stått i kö hos SBF i 7 år så det passade 

perfekt. 

Respondent 22: 

1. Vi har tidigare bott i samma område och trivs här för att det är nära våra jobb och dagis. 

2. 102 kvm, 4 rok. 

3. 4 st., 2 vuxna och 2 barn. 

4. Ja. 

5. Lugnt och barnvänligt. 

6. Långt till mataffär. 

7. Ja. 

8. 12550 kr, ingår vatten, uppvärmning och förråd. 

9. 600000 kr. 

10. Via bostadsförmedlingen, efter 9 år. 

Respondent 23: 

1. Närhet till tåg, t-bana och flygplats. ”Nära” till allt. Fick möjligheten genom 

bostadsförmedlingen. Var lite slumpen som gjorde att det blev just Annedal. 

2. 74 kvm, 3 rok. 

3. 2 vuxna. 

4. Ja. 

5. Närhet till kommunikationer och närhet till det mesta. Bra och tryggt område. 

6. Ganska långt till grönområden. Dyrt! 

7. Ja. 

8. 9730, varmvatten, uppvärmning och förråd, +900 kr för garage. 

9. 800000 kr. 

10. Via SBF, 11 år i kö. 


