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Abstract 
 
The study examines five different development areas in Stockholm, factors that influenced the 
development and similarities between them. The term "Trendline 5S" is coined and includes 
Stockholm City, Stockholm Odenplan, Stockholm, Sollentuna and Sigtuna. The results 
indicate many similarities between the areas and the most crucial elements are the short 
distance to the airport, transport links and major construction projects. Other factors, which 
were not as measurable as the previous ones but yet important, were the popularity of the 
area, desire to settle down, access to services such as supermarket, shopping, culture, etc. and 
also the "hustle and bustle". 
 
Previous research has highlighted the importance of sustainable development and concepts 
such as "The Creative Class" and "Smart City" are efforts to accelerate the process through 
creative thinking and new information technology. 
 
The phenomenon of the so-called trendline could possibly be found in studies of other areas in 
the world and thus provide a decision support system for many stakeholders in the property 
market. 
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Sammanfattning 
 
Den här studien undersöker fem olika utvecklingsområden i Stockholm, faktorer som 
påverkat utvecklingen och samband mellan dem. Begreppet "Trendlinjen 5S" myntas och 
innefattar Stockholm City, Stockholm Odenplan, Solna, Sollentuna och Sigtuna. Resultatet 
pekar på många likheter områdena emellan och de mest centrala faktorerna är närheten till 
flygplats, kommunikationsförbindelser och större nybyggnadsprojekt. Andra faktorer som inte 
varit lika mätbara, men dock minst lika viktiga, har varit attraktiviteten av området, viljan att 
bostätta sig där, närhet och tillgänglighet till service såsom mataffär, shopping, kultur o.s.v. 
och även "liv och rörelse".  
  
Tidigare forskning har belyst vikten av en hållbar utveckling och koncept såsom "The 
Creative Class" och "Smart City" är satsningar för att påskynda den processen genom kreativt 
tänkande och ny informationsteknologi. 
  
Fenomenet med den så kallade trendlinjen skulle möjligen kunna påträffas vid studier av 
andra områden i världen och därmed också kunna fungera som beslutstödsystem för flera 
intressenter på fastighetsmarknaden.  
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Inledning 
 
Stockholm är under snabb utveckling och är därigenom en av Europas snabbast växande 
städer.1 Stockholm blir en alltmer attraktiv stad att bo och leva i och det påverkar givetvis 
fastighetsmarknaden positivt. Sverige toppar i världens tillväxtekonomier2 och Stockholm är 
högt rankat i många avseenden3, t.ex. så ligger staden högt upp på listorna ”Monocle´s most 
livable cities index”4 och ”Mercer quality of living survey”5. Det är en internationell tidskrift 
respektive en amerikansk konsultfirma som oberoende jämför olika länder och städer i 
världen mot olika kriterier.  
 
Stockholm har även marknadsfört sig som ”Capital of Scandinavia”6, vunnit första titeln som 
”Green Capital” 20107, klassats som en ”Alpha city”8 och är bland de ledande städerna för 
globalisering9. Sverige har ett högt BNP10, som ibland lite missvisande likställs med 
levnadsstandard, men ändå används som ett mått när man jämför välfärd länder emellan. Här 
är relativt dyra levnadskostnader11 och landet placerar sig högt på listan över attraktiva 
storstäder i Europa för fastighetsinvesteringar.12 Sverige är dessutom världsledande i ”Cities 
of Opportunity”.13 
 
Enligt Boverket lyder visionen om hållbar stadsutveckling: "På sikt vill myndigheterna bidra 
till en stadspolitik som genom god arkitektur, hållbart stadsbyggande, humanistiska 
perspektiv och med kulturarvet som resurs bidrar till alla människors rätt till goda och 
hållbara livsmiljöer. Uppdragsmyndigheterna förutsätter för detta en stark forskningsbas".14 
 
Inom staden15 finns det vissa utvecklingsområden som utmärker sig. Det är områden som har 
stor potentiell positiv utveckling på fastighetsmarknaden i bemärkelsen nya bostäder, 
arbetsplatser, handel m.m. De flesta områdena innefattar större och mindre byggprojekt och 
många ingår dessutom i ”Vision 2030” som är ett omfattande projekt för Sveriges framtid.16 
Projektets mål är att utöka bostäderna och arbetsplatserna i Stockholmsområdet i olika 
utvecklingsområden. 
 
Syfte 
Syftet med denna studie var därför att undersöka fem olika utvecklingsområden i Stockholm, 
faktorer som påverkat utvecklingen och samband mellan dem. 
 
Frågor 

• De vanligaste och starkaste faktorerna, stämmer de verkligen? 
• Påverkar utvecklingsområdena varandra? 

                                                 
1 http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
2 http://www.pwc.se/sv/pressrum/sverige-toppar-nytt-index-over-landers-utveckling-7feb2014.jhtml (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
3 https://www.youtube.com/watch?v=CAkdWUjdJyA (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/World's_most_livable_cities#See_also (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_quality_of_living (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
6 http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Capital_of_Scandinavia (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
7 http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Green_Capitals (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Global_city (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
9 http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_GDP (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
11 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_cities_for_expatriate_employees (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
12 http://www.pwc.se/sv/aktuellt/stockholm-den-attraktivaste-fastighetsmarknaden-i-norden.jhtml (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
13 http://www.pwc.se/sv/offentlig-sektor/publikationer/cities-of-opportunity-stockholm-2012.jhtml (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
14 http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/Framjande-av-hallbar-stadsutveckling/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
15 http://sv.wikipedia.org/wiki/Stad (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
16 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=109899 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://www.stockholm.se/TrafikStadsplanering/Stadsutveckling/
http://www.pwc.se/sv/pressrum/sverige-toppar-nytt-index-over-landers-utveckling-7feb2014.jhtml
http://en.wikipedia.org/wiki/World's_most_livable_cities#See_also
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_quality_of_living
http://sv.wikipedia.org/wiki/The_Capital_of_Scandinavia
http://en.wikipedia.org/wiki/EU_Green_Capitals
http://en.wikipedia.org/wiki/Global_city
http://en.wikipedia.org/wiki/Globalization
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cities_by_GDP
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_most_expensive_cities_for_expatriate_employees
http://www.pwc.se/sv/aktuellt/stockholm-den-attraktivaste-fastighetsmarknaden-i-norden.jhtml
http://www.pwc.se/sv/offentlig-sektor/publikationer/cities-of-opportunity-stockholm-2012.jhtml
http://www.boverket.se/Planera/Stadsutveckling-och-arkitektur/Framjande-av-hallbar-stadsutveckling/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stad
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=109899
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• Kan en faktor påverka eller är det mer en kombination av faktorer? 
• Skiljer sig faktorerna åt från område till område eller ser vi en trend av liknande situationer i 

Stockholm idag? 

Metod 
 
En kvalitativ undersökning genomfördes genom intervjuer med boende i de fem 
utvecklingsområdena samt subjektiva observationer från stadsvandringar. Urvalet av 
informanter har gjorts genom att noga välja ut fem privatpersoner som varit boende i 
respektive område en längre tid. Flertalet av de jobbade där eller hade gått i skola där. En 
blandning av åldrar inom spannet för medelålders kvinnor och män från medelklassen har 
valts ut. Alla har uppgett att de känt till området väl och har en del insyn och intresse i hur 
fastighetsmarknaden utvecklats. Vi får därför anta att dessa personer varit representativa och 
trovärdiga kandidater för denna studie. 
 
Studien är avgränsad till att innefatta fem utvalda områden i Stockholm som utmärkt sig extra 
mycket i olika tidskrifter om utveckling. De mest relevanta påverkande faktorerna har sedan 
identifierats och analyserats. Omfattande förstudier har gjorts på fakta från nätet och 
vetenskapliga artiklar m.h.a. olika sökverktyg, såsom Google, KTHBs egna sökverktyg och 
rekommendationer från lärare.  
 

Tidigare studier 
 
Tidigare studier har visat på vikten av en hållbar utveckling17 18 i och med en kraftig 
befolkningsökning19, globalisering och klimatförändring20. Attraktiv miljö, god livsstil och 
bra bostadsmarknad21 är centrala faktorer för en stabil utveckling. Vart människor väljer att 
bostätta sig22 är direkt påverkande för utvecklingen och det baseras på hur pass attraktivt 
området är. En attraktiv stad bygger på hög livskvalité23, karaktärsskapande miljöer, det 
sociala livet, tillgänglighet24 till kultur, service, verksamheter, fritidsaktiviteter och handel. 
Det är en stad där människor trivs, känner trygghet och mår bra.  
 
För global konkurrenskraft krävs kompetens, integrerad kommunikation25 och 
entreprenörskap26. Fördelarna med stadsutveckling är mångfald, produktivitet, arbetstillfällen 
och variation för konsumenter. Nackdelarna är större belastning på infrastruktur, nya 
migrationsmönster som leder till starkt ökade bostadspriser. De större städerna konkurrerar 
inte bara med andra städer inom sitt lands gränser utan idag även på en global arena. För en 
attraktiv stad krävs fokus inte bara som tidigare på ”arbetsmotivet” utan likväl krävs fokus på 

                                                 
17 ”Femton hinder för hållbar utveckling”, Statens offentliga utredningar (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
18 “Five factors for urban sustainability -exploring influences on municipal strategic planning”, Paul Fenton (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
19 ”A theory of Smart Cities”, Colin Harrison, Ian Abbott Donnelly (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
20 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/15/asian-cities-climate-focus-needed-capital-investment-planning (hämtad: 2014-06-
07 12:58) 
21 ”Attraktiva städer”, Rudolf Antoni (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
22 Göteborgsregionens kommunalförbund (2006) Uthållig tillväxt - mål- och strategier 
med fokus på hållbar regional struktur (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
23 Florida, Richard (2008) Who´s Your City? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your 
Life. Basic Books, New York, USA (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
24 ”Attraktiva städer och Kalmar”, Regionförbundet i Kalmar län (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
25 ”Trafik för en attraktiv stad”, Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket i samarbete med Banverket och Boverket (hämtad: 2014-
06-07 12:58) 
26 SWECO EuroFutures AB, Umeå näringslivs vision 2020 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
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”konsumtionsmotivet”27. Utvecklingen av förorter är minst lika viktig som utvecklingen av 
storstäder då deras utveckling påverkar varandra och även att bibehålla dess unika karaktär.28 
 
Utmaningen för världens ledare är just nu tillgången till bastjänster, infrastruktur, jobb, 
jordbruk och prisvärda bostäder. Städerna måste vara gröna, fullständiga, anpassningsbara och 
konkurrenskraftiga29 och utvecklingen måste gå i rasande fart, för det gör 
befolkningstillväxten30. ”The Creative Class” uppmuntrar till kreativt tänkande31 och 
konkurrensen bland så kallade ”Smart Cities” belyser informationsteknologin för en snabbare 
utveckling.32 Utvecklingen går dit människor vill att den ska gå, det har den gjort i alla tider.33  
 
Harrison och Donnelly argumenterar i artikeln ”A theory of Smart Cities” 34 att den globala 
trenden är att befolkningsökningen ökar främst i några få större städer, som är högproduktiva, 
innovativa, naturtäta och med stora framtidsvisioner. Den snabba befolkningsökningen 
medför dock vissa utmaningar som att handskas med en informell utveckling, trafikstörningar, 
sopphantering, tillgång till resurser och kriminalitet. Problem uppstår när efterfrågan på 
service ökar snabbare än skatteintäkterna för att försörja dessa gör. Globalisering har även 
medfört en tävlan städer emellan för kapital, resurser och för ”The Creative Class”. Detta 
leder till nya experiment i utvecklingen av städerna och dem kallas därav ”Smart Cities”. 
Informationsteknologin har en central roll i dessa städer, som kan hjälpa invånarna i staden, 
organiseringar och staten med att djupgående undersöka hur deras stad fungerar, kartlägga 
invånarnas beteenden och åsikter, tydliggöra problem med mera.  
 
Vad vi inte vet med säkerhet är om det föreligger några specifika faktorer som direkt påverkar 
de fem utvalda utvecklingsområdena. Betyder t.ex. en ny tunnelbanestation alltid ett nytt 
utvecklingsområde eller måste det till en kombination av några viktiga faktorer. Kan det skilja 
sig från område till område eller ser vi en trend av liknande situationer idag i Stockholm. 
 
Enligt artikeln ”Femton hinder för hållbar utveckling” av Statens offentliga utredningar krävs 
ett helhetstänkande för en hållbar utveckling där klimatförändringarna är ett stort hot. De 
menar att det behövs kollektiva satsningar för att skapa och behålla goda livsmiljöer i 
städerna, en samverkan mellan stat, företagare, forskare med flera. Tydligt politiskt ledarskap, 
hållbara livsstilar, sociala broar och en öppen dialog med ett långsiktigt tänk måste fungera. 
Kostsamma strukturer, besparingar på infrastrukturen, dålig kunskapsutveckling, icke 
fungerande affärsmodeller och invecklade regler och lagar hindrar utvecklingen. 35 
(Se bilaga 2 för mer utförlig beskrivning av tidigare forskning.) 
 
 
 
 
 
 

                                                 
27 ”Ekonomi, attraktivitet och stadsutveckling”, Vägverket (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
28 http://international.stockholm.se/city-development/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
29 http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
30 http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17197253/planning-connecting-financing-cities-now-priorities-city-leaders (hämtad: 
2014-06-07 12:58) 
31 Warwick, Sabin (2009) “Featured Writer of the Month” i Oxford American – The 
Southern Magazine of Good Writing, 2009-08-05 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
32 ”A theory of Smart Cities”, Colin Harrison, Ian Abbott Donnelly (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
33 http://sv.wikipedia.org/wiki/Birka (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
34 ”A theory of Smart Cities”, Colin Harrison, Ian Abbott Donnelly (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
35 ”Femton hinder för hållbar utveckling”, Statens offentliga utredningar (hämtad: 2014-06-07 12:58) 



 

 9 

Presentation av utvecklingsområdena  
 
Stockholm City 
Stockholm får en alltmer ökad befolkningstillväxt och blir snart en miljonstad, vilket kräver 
fler bostäder.36 Upprustningen av den gamla centralstationen37 och bygget av den nya 
centralstationen38 är stora projekt som bidrar till ett attraktivare Stockholm för många 
människor. Stockholms framtid påverkar hela landets framtid och att själva citykärnan byggs 
upp är viktigt för visionen för hela Stockholmsområdet då många vägar börjar och slutar här.  
 
Stockholm Odenplan 
Stockholm Odenplan blir en ny station i och med Citybanan39som är ett stort pågående 
byggprojekt.40 Citybanans stationer sträcker sig från Stockholm Södra, genom Stockholm 
City, Stockholm Odenplan och Tomteboda.41 Odenplans framtid är inte helt utstakad42 än 
men kommer inte minst bidra till fler förbipasserande, nya arbetstillfällen och betydligt bättre 
kommunikationsmöjligheter. Gränsen mellan Norrmalm och Vasastan går genom 
Tegnérgatan, norr om Tegnérlunden,43 det finns inga uppgifter på att gränserna kommer att 
flyttas men i och med Citybanan44 så kommer citykärnan definitivt att bli större.  
 
Solna 
Arenastaden är ett omfattande pågående byggprojekt45 som blir en ny stadsdel46 och Mall of 
Scandinavia blir Skandinaviens största shoppingcenter.47 Citybanan kommer att ha sin 
slutstation i Tomteboda området. Friends arena48 är den största arenan i Sverige, nya 
Karolinska kommer bli största universitetssjukhuset i norra Europa49. Frösunda park50, Järva 
staden51 och Hagastaden växer fram52 som nya samhällen med nya bostäder, kontor, butiker 
och skolor. Norra stationsgatan blir en boulevard som binder ihop Hagastaden och Vasastan53 
och Norra länken54 kommer bidra till minskad trafik i stockholms innerstad.55 För 
Valhallavägen kommer det innebära ett stort lyft med en del nya bostäder i ett redan attraktivt 
läge. Den nya stadsdelen som växer fram i området kommer karakteriseras av världsledande 
forskning, företagande och boenden. Det förväntas ca 3500 nya bostäder och ca 300 000 kvm 
kommersiell yta. 56 
 

                                                 
36 http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Sa-vaxer-staden/Sa-ska-Stockholm-fortsatta-vaxa/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
37 http://www.jernhusen.se/Resenar/Stockholms-Centralstation/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
38 
https://www.google.se/search?q=stockholm+city+station&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V7xqU7nHIaKM0AWui
4C4Ag&ved=0CCkQsAQ&biw=740&bih=687 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
39 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Citybanans-stationer/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
40 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Odenplan/(hämtad: 2014-06-07 12:58) 
41 http://www.sll.se/upload/Bilder/V%C3%A5r%20verksamhet/Citybanan/Citybanan_karta.pdf (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
42 http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Nyhetsarkiv-start/2013-03/Odenplan---nu-och-sedan/ (hämtad: 2014-06-
07 12:58)  
43 http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrmalm (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
44 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/citybanan/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
45 http://www.webbkameror.se/byggkameror/arenastaden/index.php (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
46 http://www.arenastaden.se/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
47 http://www.arenastaden.se/nyheter/framtidens-shoppingupplevelse/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
48 http://friendsarena.se/Arenan/Arenans-historia/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
49 http://www.webbkameror.se/byggkameror/karolinska/index.php (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
50 http://www.webbkameror.se/byggkameror/jm_frosunda/index.php (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
51 http://www.webbkameror.se/byggkameror/jm/index.php (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
52 http://www.webbkameror.se/byggkameror/stockholmsstad/index.php (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
53 http://hagastaden.se/artiklar/foretag/norra-stationsgatan-blir-en-boulevard (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
54 http://www.trafikverket.se/PageFiles/19289/Norralanken_medTomteboda_ny.pdf (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
55 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-lanken/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
56 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=109899 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://bygg.stockholm.se/-/Nyheter/Sa-vaxer-staden/Sa-ska-Stockholm-fortsatta-vaxa/
http://www.jernhusen.se/Resenar/Stockholms-Centralstation/
https://www.google.se/search?q=stockholm+city+station&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V7xqU7nHIaKM0AWui4C4Ag&ved=0CCkQsAQ&biw=740&bih=687
https://www.google.se/search?q=stockholm+city+station&es_sm=93&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=V7xqU7nHIaKM0AWui4C4Ag&ved=0CCkQsAQ&biw=740&bih=687
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Citybanans-stationer/
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Odenplan/
http://www.sll.se/upload/Bilder/V%C3%A5r%20verksamhet/Citybanan/Citybanan_karta.pdf
http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Nyhetsarkiv-start/2013-03/Odenplan---nu-och-sedan/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrmalm
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/citybanan/
http://www.webbkameror.se/byggkameror/arenastaden/index.php
http://www.arenastaden.se/
http://friendsarena.se/Arenan/Arenans-historia/
http://www.webbkameror.se/byggkameror/karolinska/index.php
http://www.webbkameror.se/byggkameror/jm_frosunda/index.php
http://www.webbkameror.se/byggkameror/jm/index.php
http://www.webbkameror.se/byggkameror/stockholmsstad/index.php
http://hagastaden.se/artiklar/foretag/norra-stationsgatan-blir-en-boulevard
http://www.trafikverket.se/PageFiles/19289/Norralanken_medTomteboda_ny.pdf
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/norra-lanken/
http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=109899
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Sollentuna 
Från Sollentuna station finns numera möjligheten att ta direkttåg till Arlanda.57 I Helenelund58 
finns förslag till att bygga en tvärbana59 som ska vara klar 201960 till Kista med mera61, det 
finns ett förslag på att bygga en linbana mellan Häggvik och Väsjön62 och förslag till att 
utveckla ett Campus Edsvik63. Kista ligger nära Helenelund och där växer Kista Science 
City64 fram med många nya bostäder och lokaler. Edsviken är den innersta delen av 
Stockholms Skärgård.65 
 
Sigtuna 
Sigtuna, ”where Sweden begins”66 är Sveriges äldsta stad från år 980.67 Sigtunastadens närhet 
till Arlanda bidrar till många hotellövernattningar för turister.68 Här ligger även SSHL, som är 
Sveriges största69 och ledande internatskola70 vars målsättning är att bli en ledande 
internationell internatskola.71 Airport City Stockholm är ett stort projekt som utvecklar 
Arlandaområdet72 med visionen ”gångavstånd till övriga världen”.73 Arlandaexpress74 binder 
ihop Arlanda och Stockholm central.  
 
Från stadsvandringarna går att konstatera att det pågår omfattande nybyggnadsprojekt75 i de 
fem områdena. Nya byggen, såsom stora hotellfastigheter, shoppingcenter i världsklass, 
nationalarena, toppmodernt universitetssjukhus, forskningssatsningar, nya kommunikationer 
och helt nya områden talar sitt tydliga språk. Stockholm är i kraftig utveckling och områdena 
intill byggprojekten får sig ett uppsving i fastighetspriser och hyresnivåer. 
 
Det rör sig mycket folk på gatorna på väg till arbete, skola, boende eller för att handla. En 
blandning av folk i ett område gör att det blir mer liv och rörelse och bidrar även till en 
blandning av affärer, skolor osv. Man skulle kunna säga att det ökar konkurrensen bland 
människor och därav även företagare, vilket bidrar till utveckling. 
 
Viktiga institutioner, vägar som knyts samman, mötesplatser, fler turister, ökad befolkning 
gör att man kan ana en utveckling mot fler investeringar och en internationalisering. Kulturen 
är fast förankrad i vissa delar av områdena, trots modernisering och fungerar bra som 
turisthåll. Populära skolor, finare kvarter, turisthåll, sevärdheter m.m. gör vissa områden mer 
attraktiva än andra och kan därmed också bidra till utvecklingen.   
 

                                                 
57 http://www.sollentuna.se/Nyheter/Nyhetsarkivet/Nu-gar-pendeltagen-till-Arlanda-och-Uppsala-/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
58 http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-
Helenelund/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
59 http://www.sollentuna.se/Nyheter/Nyhetsarkivet/Sollentuna-valkomnar-tvarbana-till-Helenelund/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
60 http://www.mitti.se/tvarbana-till-helenelund-beraknas-vara-klar-2019/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
61 http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63341 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
62 http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Linbana-
mellan-Haggvik-och-Vasjon/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
63 http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Campus-
Edsvik/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
64 http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=109899 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
65 http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/dokument/sjoar_och_vattendrag/Edsviken_folder_2011_webbversion.pdf (hämtad: 2014-06-07 
12:58) 
66 http://destinationsigtuna.se/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
67 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigtuna (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
68 http://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
69 http://boisigtuna.se/skolor/internat (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
70 http://www.sshl.se/verksamheten/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
71 http://www.sshl.se/en-intervju-med-margret-benedikz/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
72 http://www.swedavia.se/arlanda/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
73 http://www.arlandastadholding.se/om-arlandastad-holding/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
74 https://www.arlandaexpress.com/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
75 http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://www.sollentuna.se/Nyheter/Nyhetsarkivet/Nu-gar-pendeltagen-till-Arlanda-och-Uppsala-/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-Helenelund/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-Helenelund/
http://www.sollentuna.se/Nyheter/Nyhetsarkivet/Sollentuna-valkomnar-tvarbana-till-Helenelund/
http://www.mitti.se/tvarbana-till-helenelund-beraknas-vara-klar-2019/
http://www.sll.se/sll/templates/NormalPage.aspx?id=63341
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Linbana-mellan-Haggvik-och-Vasjon/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Linbana-mellan-Haggvik-och-Vasjon/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Campus-Edsvik/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Campus-Edsvik/
http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/dokument/sjoar_och_vattendrag/Edsviken_folder_2011_webbversion.pdf
http://destinationsigtuna.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigtuna
http://www.sigtuna.se/sv/Om-Sigtuna-kommun/
http://boisigtuna.se/skolor/internat
http://www.sshl.se/verksamheten/
http://www.sshl.se/en-intervju-med-margret-benedikz/
http://www.swedavia.se/arlanda/
http://www.arlandastadholding.se/om-arlandastad-holding/
https://www.arlandaexpress.com/
http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/
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Stockholm har en vision som går mot modernisering och internationalisering, med ett 
kommunikationsnät som får allt att komma på gångavstånd. Utvecklingen synes vara störst 
längs ”Trendlinjen 5S” i och med att alla de fem områdena når Arlanda på ett bekvämt 
avstånd samt att E4:an går genom alla områdena. Närhet till flygplats samt bra motorvägar är 
viktiga funktioner för en samhällsutveckling. Se bilaga 1 för utförlig beskrivning av 
stadsvandringarna och bilaga 4 för bilder på områdena och de olika projekten. 
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Resultat och analys 
 
Sammanställning och jämförelse 
Samtliga informanter var överrens om hälften av de identifierade faktorerna. Informanterna 
hade samtliga valts ut då de bott länge i sitt respektive område och många arbetade eller gick 
dessutom i skola där. Många var uppvuxna där med familj, hade ett tätt socialt nätverk i 
närheten och kände till området väl. Därför kände de sig hemma där helt enkelt. 
Hemmakänslan har visat sig viktig för de boende och därav lett till att området blivit ett 
attraktivt område att bo i, vilket i sin tur bidragit till att fler flyttar dit och därav är 
utvecklingen ett faktum. Alla uppgav någonting om läget, såsom gångavstånd till allt, 
promenadstråk, bra kommunikationer och då framförallt kollektivtrafik. Närhet till city och 
flygplats uppgavs som viktigt.  
 
Även omgivningen har spelat en viktig roll t.ex. natur, vatten, rent, tryggt och att det är lugnt 
och tyst där man bor, men ändå nära liv och rörelse. Att det finns en del kultur och historia i 
området var berikande för de boende och har även lockat turister. Utvecklingen i sig med 
modernisering och internationalisering har bidragit till ökad utveckling då det lockat 
investerare från hela världen till bland annat fler nya stora byggprojekt. Som nämnts i 
inledningen så ligger Stockholm i framkant i samhällsutvecklingen jämfört med många andra 
länder och för många upplevs Stockholm också som en stad i utveckling. Att staden får en så 
pass hög status och gott rykte om sig gör att uppfattningen om Stockholms utveckling ökas 
ytterligare. Likt aktier investeras det ofta baserat på förväntningar och Stockholm har just nu 
skyhöga förväntningar om sig.  
 
Faktorerna ”Hemma”, Läge”, ”Omgivning”, ”Utveckling” och ”Upplevelse” går alla in i 
varandra. Hemmakänslan är beroende av läget och omgivningen, som bidrar till utvecklingen 
och skapar en upplevelse som helhet för den boende. Det ena leder till det andra och 
faktorerna måste samverka med varandra för att vara effektiva.  
 
Några av faktorerna som informanterna uppgav skilde sig åt mer eller mindre. Fyra av fem 
uppgav t.ex. något om kostnaden för bostaden. Det är relativt dyra levnadskostnader i 
Stockholm och kostnaden för en bostad är central för de flesta människor. Att ens få tillgång 
till en bostad i Stockholm är svårt. Det är lång kö till en hyresrätt i Stockholm och det är 
snabba budgivningar på bostadsrätter, vilket också talar för nya lösningar för 
bostadsbyggande ofta med skyhöga hyror och avgifter. Regler och lagar reglerar utvecklingen 
och det går t.ex. idag att hyra ut sin lägenhet för en betydligt högre hyra än tidigare. Det gör 
att de redan attraktiva områdena stiger ännu mer i värde och därmed också fastighetspriserna. 
Många nämnde också vilka människor som bor i området och vikten av det. Människor från 
alla delar av världen kommer till Stockholm för att upptäcka vår höga levnadsstandard och 
följa med på en utvecklingsresa. Vissa uttryckte även sin passion för idrott och livsstilen som 
den lockar och att det utseendemässigt ser rent och snyggt ut i området. Övriga faktorer som 
spelat in är även låg kriminalitet och skattenivåer med allt vad det innebär.  
 
Faktorerna ”Kostnader” och ”Människor” var vanliga argument till ett områdes utveckling, 
medan faktorer såsom ”Idrott”, ”Utseende” och ”Övrigt” kan anses vara av mer personliga 
åsikter. Idrott har dock i alla tider lockat människor samt varit drivkraft till utveckling både 
för människor och samhällen. Att det är rent och snyggt är viktigt för människors 
välbefinnande och går hand i hand med hemmakänslan liksom trygghet och säkerhet. En 
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faktor som trygghet torde kanske befinna sig högre upp bland viktiga faktorer, men har 
kanske inte nämnts på grund av att man tagit det för givet i en reltivt trygg stad som 
Stockholm. För intervjuerna i sin helhet se bilaga 3.  
 
Alla faktorer har ett samband på ett eller annat sett men för att kunna särskilja de och 
analysera de mest relevanta delas de här upp efter högst förekommande till mindre 
förekommande (vissa mer mätbara än andra). Faktorer med antal förekommande fall hos 
informanterna listas nedan. 
 
HEMMA (5/5) 
LÄGE (5/5) 
OMGIVNING (5/5) 
UTVECKLING (5/5) 
UPPLEVELSER (5/5) 
KOSTNADER (4/5) 
MÄNNISKOR (4/5) 
IDROTT (3/5) 
UTSEENDE (2/5) 
ÖVRIGT (1/5) 
 
 
 
 
Sammanfattningsvis besvarades frågorna utifrån resultat och analys på följande vis: 
 
De vanligaste och starkaste faktorerna, stämmer de verkligen? 
 
Som tidigare forskning också visat så stämmer många av de vanligaste faktorerna, såsom 
goda kommunikationer, nya relevanta byggprojekt m.m. Där det rör sig mycket folk helt 
enkelt. För den som vill veta mer se bilagorna 1, 2, 3 och 4. 
 
Påverkar utvecklingsområdena varandra? 
 
Ja det är naturligt och väldigt tydligt i just denna studie med ”Trendlinjen 5S”. 
Kommunikationer går genom varandras områden och ett byggprojekt påverkar givetvis sin 
omgivning. Det är även bevisat sedan lång tid tillbaka ända till Birka, ”Sveriges första stad” 
och dess stadsutveckling redan då. 
 
Kan en faktor påverka eller är det mer en kombination av faktorer? 
 
I denna studie har det varit fler faktorer som bidragit till områdets utveckling och ofta hänger 
de ihop, såsom byggprojektet av Citybanan som även innefattar nya bytiker, affärsmöjligheter 
osv. Många av faktorerna föder nya situationer och möjligheter.  
 
Skiljer sig faktorerna åt från område till område eller ser vi en trend av liknande 
situationer i Stockholm idag? 
 
Precis som denna studie visar så ser vi en tydlig trend bland dessa studerade områden i 
Stockholmsområdet. Flygplatser har en stark påverkan, men kommunikationsmöjligheter i 
allmänhet har en mycket stor dragningskraft. Det är tydligt att fastighetspriser nära en t.ex. 
tunnelbanestation ofta är högre än andra jämförelseobjekt. De fem områdena har 
häpnadsväckande många likheter och samband.  
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Diskussion 
 
Mönster och trender 
Alla utvecklingsområden har innefattat goda och nya kommunikationsmöjligheter, förr var det 
hamnstäder och nu områden kring kollektivtrafik, flyg, ringvägar, motorvägar med mera. De 
har även innefattat nya spännande byggprojekt som kan locka fler besökare och boende. 
Gemensamt för de fem utvecklingsområdena är att alla börjar på bokstaven S, här kallat 5S. 
E4:an går genom hela trendlinjen 5S. Det finns också en trend av stora satsningar på just 
Norrortsområdet. Nya byggprojekt leder ofta till ökad rörlighet i området och har ofta som 
syfte att skapa ett attraktivare område och det bidrar till ökad efterfrågan på att till exempel bo 
eller arbeta där vilket i sin tur höjer fastighetspriserna i området.  
 
De olika utvecklingsområdena påverkar också varandra såsom utbyggnaden av Arlanda 
påverkar resten av hela Stockholm och Sverige. Utvecklingsområdena handlar också om 
status och vad folk generellt tycker om området, vilka som bor där, historia och egna 
upplevelser. Gentrifieringen kan bli tydlig i utvecklingsområden men Stockholm är ju en 
kulturstad som tar väl hand om sitt kulturarv och strävar efter ett rikt kulturliv. Ett nytt New 
York kommer det antagligen inte att bli, men definitivt mer rörelse.  
 
Vi kan inte med säkerhet konstatera vilka ett utvecklingsområdes direkt påverkande faktorer 
är, men vi kan i denna studie konstatera att i alla fem utvecklingsområden spelade dessa 
faktorer gemensamt in: 
 

• Tidigare bra kommunikationer 
• Betydande utveckling av kommunikationer såsom tunnelbana och pendeltåg. 
• Längs med en större motorväg (Europaväg 4) 
• Mycket bra förbindelser till flygplats (Arlanda nås genom E4:an, Arlanda express 

samt pendeltåg) 
• Tidigare genomförda större byggprojekt 
• Flera större pågående byggprojekt 
• Alla områden ligger i en linje mellan Arlanda och Stockholms Central.  
• Alla ligger i nordlig riktning med utgångspunkt från Stockholms Central 
• Denna så kallade ”Trendlinjen 5S” (Stockholm City, Stockholm Odenplan, Solna, 

Sollentuna, Sigtuna), börjar i Sigtuna, Sveriges äldsta stad och slutar i Stockholm City, 
där dagens moderna samhälle ligger i utvecklingens framkant. 

 
 
Slutsats 
Intressant är att områdenas gemensamma faktorer är så pass många. Ett tydligt samband 
mellan dem finns, även om områdena i sig skiljer sig åt markant i övrigt, som till exempel 
utseendet av bebyggelse, arkitektur, vägnät, rutnät och natur. De många faktorerna ökar 
tillförlitligheten till utvecklingen av områdena, vilket vidare innebär fler investerare och ett 
ökat värde på områdena och därmed även deras fastighetsmarknad.  
 
Att studera trender på fastighetsmarknaden är av största vikt för investeraren, byggbolagen, 
mäklarfirmorna, privatpersoner och diverse andra företag. Fastigheter är bland de dyraste 
investeringarna som görs och fastighetsmarknaden påverkar resten av Sveriges och även 
världens ekonomi. På större bolag finns det hela avdelningar som endast studerar och försöker 
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identifiera trender på marknaden. Där utvecklingen sker finns också pengar att hämta och det 
är därför av stor vikt att snabbt kunna identifiera trender på marknaden. I ett större perspektiv 
kan man anta att samma trend även kan upptäckas i andra städer runt om i världen. I och med 
globaliseringen ökar värdet av snabb förbindelse till flygplats, därav också denna tydliga och 
starka trend. ”Arlandas framtid påverkar Stockholms och Sveriges utveckling”.76 
 
Det bör påpekas att resultaten i denna studie gäller för dagens situation och kan inte med 
säkerhet gälla i framtiden, då andra faktorer kan komma att påverka ett områdes utveckling 
och spela betydligt större roller. Resultaten gäller dessutom endast för just dessa områden i 
Stockholm idag, men många av faktorerna skulle säkerligen även kunna gälla andra områden i 
Stockholm, Sverige eller andra delar av världen. Det finns trender som tyder på det, men inget 
som med säkerhet kan fastställas. Utveckling innebär en situation i ständig förändring som 
kräver daglig analys. Trendanalys är sällan 100 %-ig, utan snarare en ”känsla” av vart vi är på 
väg tillsammans med kunskap och erfarenheter. 
 
 
Metodkritik 
Tillvägagångssättet för insamlande av fakta, genomförande av intervjuer och stadsvandringar 
har varit väl lämpat för att få en så korrekt bild av områdena som möjligt. Resultatet speglar 
verkligheten utmärkt (metod, urval av informanter). Val av intervjupersoner har grundat sig 
på grad av kännedom om området i fråga och relativt god medvetenhet om rådande 
samhällsutveckling samt uppmärksamhet kring sin omgivning i övrigt. Samtliga 
intervjupersoner har bott i sitt område i många år. Intervjupersonerna är bekanta med 
författaren och intervjuerna har skett per telefon.  
 
De omfattande stadsvandringarna har genomförts dels med bil och dels till fots. Författaren 
får anses ha mycket goda kunskaper om områdena som införskaffats under en hel livstid och 
genom ett stort intresse för trendanalysering i tidig ålder på egen hand, utöver uppsatsarbetet, 
insamlat fakta under många år. Tidigare källor som styrker mina antaganden är exempelvis 
dagliga studier av Hemnets annonser, deltagande under Nordens största fastighetsmässa 
201377, rykten, status, historia bland medmänniskor, uppmärksammande av trender m.m. 
Insamlande av fakta har främst skett genom sökning på Google78 på relevanta sökord och 
sökning efter relevanta vetenskapliga artiklar. Källorna bör vara tillförlitliga, då många av de 
fakta som uppges även finns att hitta via andra källor, ofta fler än två och även går att beskåda 
med blotta ögat. Vissa felaktigheter kan givetvis dock förekomma, såsom den mänskliga 
faktorn. Dessa skall dock inte påverka helhetsbilden i större omfattning och inte heller de 
dragna slutsatserna som även styrks av tidigare studier. God lokalkännedom om 
Stockholmsområdets fastighetsmarknad och utveckling över tid samt relevant utbildning inom 
fastighet och finans har varit viktigt för att kunna göra goda analyser kring trender på 
Stockholms fastighetsmarknad. 
 
Resultaten från de olika faktainsamlingsmetoderna ger en övergripande bild av områdena, 
djupdyker i personliga upplevelser och rundar av med egna iakttagelser som alla bestyrker 
varandra och kan genom dessa anses ge en bra bild av verkligheten. Diverse kartor och bilder 
kompletterar och illustrerar. Det smala urvalet påverkar givetvis resultatet avsevärt och skulle 
kanske sett olika ut med ett annat urval, men likheter och samband har ändå varit tydliga och 
                                                 
76 http://www.swedavia.se/Global/om_flygplatsen/Nya_Arlanda/Nya_Arlanda_46_bilaga.pdf (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
77 http://www.easyfairs.com/sv/events_216/fastighetsmaessan-stockholm2013_21356/fastighetsmaessa-stockholm-2013_21418/ (hämtad: 
2014-06-07 12:58) 
78 http://www.student.umu.se/under-studietiden/studieverkstad/matnyttiga-mandagar/ar-det-okej-att-googla-111114/ (hämtad: 2014-06-07 
12:58) 

http://www.swedavia.se/Global/om_flygplatsen/Nya_Arlanda/Nya_Arlanda_46_bilaga.pdf
http://www.easyfairs.com/sv/events_216/fastighetsmaessan-stockholm2013_21356/fastighetsmaessa-stockholm-2013_21418/
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vidare undersökningar har därför inte behövts göras. Områden av helt annan karaktär med 
mindre omfattande byggnadsprojekt, sämre kommunikationer och förutsättningar i övrigt har 
uteslutits. Frågan är hur säkert det går att dra säkra slutsatser och generalisera utifrån enstaka 
individers uttalandes och subjektiva observationer. Jag hade kanske sett något helt annat och 
som informant svarat annorlunda.  
 
Nästa studie skulle kunna undersöka om vi får liknande resultat från andra städer i Europa. 
Det vi inte kan få reda på helt är hur omfattande och betydande utvecklingen är av områdena 
och hur länge utvecklingen kommer att fortsätta. Det som kan behöva testas är hur det ser ut 
om ett antal år och jämföra det med dagens läge för att kunna mäta utvecklingen. Vidare 
studier skulle också kunna göras med ett större antal intervjuoffer och undersökning av fler 
områden. Vissa faktorer är dessutom mycket svåra att göra mätbara och jämförbara med 
varandra såsom tycke och smak för ett område. Det som då istället kan kartläggas är 
befolkningens beteendemönster såsom även tidigare studier pekat på med utvecklingen av 
informationsteknologin med konceptet ”Smart Cities”.  
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http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582416:1627781&type=sat&zl=12&bounds=6580797:1627821,6581220:1628699&rlm=1&viewtype=streetview&heading=215.2380221588499
http://www.byggnyheter.se/2013/12/sp-nnande-st-l-p-station-stockholm-odenplan
https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/gator-trafik/adresser-gatunamn/stadsdelar-och-omraden/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4155&artikel=4668695
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=solna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6584672:1624464&type=sat&zl=8&bounds=6571296:1596384,6598368:1652576&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=solna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6584672:1624464&type=sat&zl=8&bounds=6571296:1596384,6598368:1652576&rlm=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomteboda_station_1902.jpg
http://graphisoft.dk/
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sollentuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6591609:1621304&type=sat&zl=6&bounds=6578080:1593184,6605152:1649376&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sollentuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6591609:1621304&type=sat&zl=6&bounds=6578080:1593184,6605152:1649376&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6590792:1623656&type=sat&zl=10&bounds=6590320:1621608,6590604:1625120&viewtype=streetview&heading=316.83550420473455
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6590792:1623656&type=sat&zl=10&bounds=6590320:1621608,6590604:1625120&viewtype=streetview&heading=316.83550420473455
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-Helenelund/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-Helenelund/
http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/dokument/sjoar_och_vattendrag/Edsviken_folder_2011_webbversion.pdf
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sigtuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6614848:1614176&type=map&zl=7&bounds=6598816:1580576,6625888:1636768&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sigtuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6614848:1614176&type=map&zl=7&bounds=6598816:1580576,6625888:1636768&rlm=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigtuna
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/05/16/airport-city-stockholm-urban-design-strategy-in-stockholm-sweden/
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Bilaga 1  
Stadsvandringar 
Stockholm City 
Det går att skåda mycket bebyggelse kring Stockholm City, Norrmalm och en del redan klara 
projekt som fräschat upp området rejält. Det är mycket fint vatten, mycket blandat folk som 
passerar här och många butiker. Mycket trafik. Många viktiga statliga institutioner ligger här. 
Alla vägar knyts samman här. Det är en mötesplats och knutpunkt för många pendlare och 
turister. De som kommer in här från Arlanda express börjar ju sin resa härifrån. Det är mycket 
kultur här och fin arkitektur. Cykelnätet är utbyggt. Många kommersiella fastigheter, såsom 
hotell, shoppingcenter, museum osv med skyhöga hyresnivåer.  
 
Stockholm Odenplan 
Det finns många gamla sekelskifteslägenheter i Vasastan och runt Odenplan, det är en väldigt 
fin genomgående arkitektur på bebyggelse och stadsplanering. Familjevänligt område med 
många fina skolor och lugna gator. Odenplan håller på och byggas om för fullt. Det är inte så 
mycket trafik förrutom på de större gatorna såsom odengatan och sveavägen. Det är nära till 
parker och vatten. Mest bostäder och mycket bra kommunikationer. Vasastan ser nästan ut 
som gatorna i Wien, nästan finare faktiskt.  
 
Solna 
Solna växer så det knakar och antalet personer som flyttar hit ökar varje år. Solna består av 
åtta stadsdelar, Järva, Ulriksdal, Bergshamra, Haga, Huvudsta, Hagalund, Råsunda och 
Skytteholm. Till ytan är Solna väldigt stort och det är hela sex nya stadsdelar som byggs upp 
här. En tvärbana håller på att byggas och kommer gå från Sickla Udde till Solna.  
I Arenastaden kommer nationalarenan för fotboll och Mall of Scandinavia ligga. I Hagastaden 
byggs ett toppmodernt universitetssjukhus Nya Karolinska Solna och tillsammans med 
Karolinska Institutets forskningssatsningar blir området världsledande för life science.  
Det är ganska blandad bebyggelse i hela Solna, det finns finare områden med fina villor och 
det finns områden med höghuskomplex. Blåkulla bostadsområde har många blåa hus och det 
sägs att häxor bor där.  
 
Sollentuna 
Sollentuna centrum är ett nytt centrum med massa nya bostadsrätter och äldrevård. Bra 
populära restauranger, både finare och enklare. Attunda tingsrätt är ett upprustat modernt 
rättskomplex, med allt från häkte, rättegångssalar och fylleceller mitt på Malmvägen. 
Malmvägen som tidigare varit en av Sveriges mest beryktade område för sin höga kriminalitet 
är inte längre så stökigt. Tureberg och Edsviken är vackra villaområden. Edsvikens vatten är 
fint och fiskebeståndet håller på att återhämta sig.  
Helenelund är inte lika vackert, med betongskrapor och ett väldigt gammalt centrum. Det 
finns ganska bra cykelbanor till exempel så kan man cykla hela vägen från Sollentuna till 
Stockholm. Sverigeleden löper genom Sollentuna kommun.  
Från Helenelund kan man promenera till Kista galleria och Kista Science Center där det har 
investerats stora summor pengar.  
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Sigtuna 
På flygplatsen är det trafik fram och tillbaka dygnet runt. Sigtuna stad ligger nära Arlanda och 
är en liten pitoresk stad med små gulliga hus och små butiker. Här ligger också Sigtuna 
Humanistiska läroverket som sätter stor prägel på hela området. Sigtuna är Sveriges äldsta 
stad och liksom fenomenet internatskola så står tiden stilla här. Det är väldigt vacker natur 
och nära till vatten. Det råder lugn och ro. Det är blandning av internatelever, turister och 
boenden som strosar längs Sigtuna stads huvudgata.  
 
Det är ett väldigt litet ”centrum”, men där rymmer en del väldigt exklusiva gourmet 
restauranger som kan tillgodose de rika familjerna när de är på besök hos sitt internatbarn. En 
del exklusiva klädbutiker också med noggrant urvalt sortiment. Litet men exklusivt. Turister 
kommer i omgångar.  
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Bilaga 2 
Tidigare forskning 
Intressanta citat hämtade från olika artiklar och böcker som diskuterar ”Attraktiva städer”: 
Attraktiv miljö, god livsstil och bra bostadsmarknad leder till nya företagsetableringar och 
bättre arbetsmarknad som leder till ökad inflyttning och fler investeringar och vidare ökade 
skatteintäkter och en mer välmående kommun och till en än mer attraktiv miljö o.s.v. 79 
 
”In the global battle for creative talent, we are going to see a strong emphasis, greater than 
ever before, on the importance of quality of place.”80 
 
”The place we choose to live affects every aspect of our being. It can determine the income 
we earn, the people we meet, the friends we make, the partners we choose, and the options 
available to our children and families”81 
 
”Modern ekonomisk teori pekar på att näringslivets investeringar idag i hög grad styrs 
till regioner där människor väljer att bosätta sig”82 
 
”People are not equally happy everywhere, and some places do a better job of providing a 
high quality of life than others. Some places offer us more vibrant labour markets, better 
career prospects, higher real estate appreciation, and stronger investment and earnings 
opportunities. Some places offer more promising mating markets. Others are better 
environments for raising children” 83 
 
I artikeln ”Attraktiva städer och Kalmar” kan man läsa om pendlarnas resor mellan hem och 
arbete. Där belyses avståndet och tidsförlusten som mindre privilegierade grupper i samhället 
drabbas av, då de måste välja boende efter pris. Det blir en fråga om kön, klass och ras. Förr 
flyttade människor till jobben medan det snarare är jobben som flyttar till människorna idag, 
då individens bosättningsmönster och företagens lokaliseringsval går hand i hand. 84 
 
Ur ”Trafik för en attraktiv stad”:  
”Staden blir attraktiv genom de unika karaktärsskapande miljöerna, det sociala livet med 
mötesplatserna, den goda tillgängligheten för alla till kultur, service, verksamheter, 
fritidsaktiviteter och handel. Invånarna i staden, var och en med sina skilda förutsättningar, 
ska trivas, känna trygghet och må bra.” 
 

                                                 
79 ”Attraktiva städer”, Rudolf Antoni (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
80 Warwick, Sabin (2009) “Featured Writer of the Month” i Oxford American – The 
Southern Magazine of Good Writing, 2009-08-05 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
81 Florida, Richard (2008) Who’s Your City?: How the Creative Economy Is Making Where  
to Live the Most Important Decision of Your Life. Basic Books, New York, USA (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
82 Göteborgsregionens kommunalförbund (2006) Uthållig tillväxt - mål- och strategier 
med fokus på hållbar regional struktur (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
 

83 Florida, Richard (2008) Who´s Your City? How the Creative Economy Is Making Where to Live the Most Important Decision of Your 
Life. Basic Books, New York, USA (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
84 ”Attraktiva städer och Kalmar”, Regionförbundet i Kalmar län (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
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”Integrering innebär att olika trafikslag blandas. Integreringen ställer höga krav på 
utformning och hastighetsanpassning. Integrering kan till exempel ske i en gårdsgata där alla 
trafikslag finns på samma gatuyta, utan att skiljas åt med kant eller nivåskillnad.”85 
 
Umeå näringslivs vision 2020: 
”I den attraktiva staden Umeå förenas kompetens, kommunikation och entreprenörskap till 
global konkurrenskraft och hållbar tillväxt” 86 
  
Ur ”Ekonomi, attraktivitet och stadsutveckling”: 
”För första gången i världshistorien bor det fler individer i städer än på landsbygden”. 
Fördelarna är diversitet och mångfald, produktivitet, arbetstillfällen och variation för 
konsumenter. Nackdelaarna är större belastning på infrastruktur, nya migrationsmönster som 
leder till starkt ökade bostadspriser. De större städerna konkurrerar inte bara med andra städer 
inom sitt lands gränser utan idag även på en global arena. För en attraktiv stad krävs fokus 
inte bara som tidigare på ”arbetsmotivet” utan likväl krävs fokus på 
”konsumptionsmotivet”.87 
 
De fem faktorerna ur ”Five factors for urban sustainability”, ska förbättra tillämpningen av en 
hållbar utveckling: 
”kommuners/aktörers kapacitet att arbeta för hållbar stadsutveckling, deras mandat att driva 
hållbar stadsutveckling, tillgängliga resurser som får disponeras, processernas 
omfattning och önskat utfall, och den individuella- och kollektiva viljan att uppnå hållbar 
stadsutveckling.”88 
 
“City Development” av Stockholm stad: 
”to create an attractive and safe city, suburban development is as important as efforts 
focused on central Stockholm.” 
 
“The Smart City (…) Environmental and information technology are both key priorities in 
developing a sustainable society.” 
 
“Sustainable efforts (…) Challenges of both keeping and developing its unique city 
character.” 89 
 
Ur “Asian Cities, Climate Focus Needed in Capital Investment Planning” av Worldbank: 
“Improving municipal finances and strengthening capital investment planning with a climate 
focus will help cities deliver better services and become more liveable and resilient in the 
long term.”90 
 
Ur “Urban Development Overview” av Worldbank: 
“rapid urbanization brings challenges, including meeting accelerated demand for basic 
services, infrastructure, jobs, land, and affordable housing, particularly for the nearly 1 
billion urban poor who often live in informal settlements.”  
 
                                                 
85 ”Trafik för en attraktiv stad”, Sveriges Kommuner och Landsting och Vägverket i samarbete med Banverket och Boverket (hämtad: 2014-
06-07 12:58) 
86 SWECO EuroFutures AB, Umeå näringslivs vision 2020 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
87 ”Ekonomi, attraktivitet och stadsutveckling”, Vägverket (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
88 “Five factors for urban sustainability -exploring influences on municipal strategic planning”, Paul Fenton (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
89 http://international.stockholm.se/city-development/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
90 http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/05/15/asian-cities-climate-focus-needed-capital-investment-planning (hämtad: 2014-06-
07 12:58) 
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“Building cities that “work” – green, inclusive, resilient, and competitive”91 
  
Ur “Planning, connecting, and financing cities - now: priorities for city leaders” av 
Worldbank: 
“Developing countries are urbanizing fast. To meet the challenges, city leaders must move 
quickly to plan, connect, and finance resilient and sustainable growth. This report provides a 
framework.” 92 
 
Birka, ”Sveriges första stad”93, visade på en tidig stadsutveckling. Där staden växer utifrån 
stadens mitt och senare utvecklas med hamnstäder, järnväg, industrialisering osv.  
 

 

  

                                                 
91 http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
92 http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17197253/planning-connecting-financing-cities-now-priorities-city-leaders (hämtad: 
2014-06-07 12:58) 
93 http://sv.wikipedia.org/wiki/Birka (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://www.worldbank.org/en/topic/urbandevelopment/overview#1
http://documents.worldbank.org/curated/en/2013/01/17197253/planning-connecting-financing-cities-now-priorities-city-leaders
http://sv.wikipedia.org/wiki/Birka
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Bilaga 3 
Intervjuer 
 
Informant 1: 
 
Intervju med en kvinna, 42 år, boende i Stockholm, Norrmalm. 
 
Vad har du för koppling till Stockholm city? 
-jag är uppvuxen och född här och bor här fortfarande, 10 minuters gångväg till 
centralstation. Jag är en riktig citymänniska, kan varenda gata i innerstaden och promenerar 
här varje dag. Kalla mig en Stockholmsexpert!  
 
Vad är din generella bild av Stockholm city? 
-jag älskar Stockholm, uppvuxen 10 minuter gång från centralstation. Stockholm är bra på 
många sätt, framförallt har vi väldigt bra natur och mycket vatten. Det är fräscht här. (…) 
Det sämsta är att det är så jäkla kallt halva året, då får man se till att resa bort om man kan! 
Sen är det ganska lugnt och tyst, kanske till och med urtråkigt. Det problemet får man lösa 
genom att ha goda vänner som underhåller en och i allmännhet skaffa ett liv.  
 
Vad tror du om Stockholm citys framtid? 
-jag tror att det kommer bli mer internationaliserat definitivt. Det kommer massa olika folk 
från hela världen hit och vill vara hos oss, varför oklart. Kanske för att det är så tryggt och 
rent här och säkert också för att skolorna är gratis och du får hjälp från staten om du 
behöver. Det blir nog fler skyskrapor i city, vilket är bra tycker jag, bort med de fula 
funkishusen! Åhléns till exempel kan de spränga bort och bygga nytt! Tycker det är skitkul att 
Stockholm bygger upp centralstation också och Citybanan också såklart, det blir spännande!  
 
Vad tror du om fastighetsmarknaden? 
-jag tror att priserna kommer gå upp i Stockholm city definitivt. Alla vill bo nära bra 
kommunikationer och här ligger de bästa. Det satsas stora pengar på Stockholm city och det 
är kul att just jag bor här då! Det finns ju bevis på redan till exempel Norra Bantorget som 
fått en upplyftning med den där nya hotellet också. Ser mer internationellt ut, kul.  
 
Kanske att fastighetspriserna kommer gå om östermalmspriserna, alltså att Vasastan kommer 
va dyrare än Östermalm. Har hört från flera kompisar att vasastan är det nya östermalm. Det 
vill jag tro på. Östermalm kommer alltid ha sina fina fasader och stora breda gator med träd 
på, men där sker inte så stor utveckling. I norrmalm, vasastan, Stockholm city byggs det för 
fullt och i en modern värld vill man ha nära till allt och leva ett effektivt och sunt liv. Det kan 
vara omständigt att gå halva östermalm för att komma till närmsta mataffär bara för att du 
vill bo på strandvägen och då har du hamnat på den dyraste butiken dessutom. Är det värt?  
 
Något du vill tillägga? 
Kolla in alla större städer i världen. Priserna närmast centralstation är de dyraste. Här finns 
allt. Passa på att köpa en lägenhet här nu innan priserna drar iväg. Du kan alltid hyra ut en 
sådan lägenhet till högt pris halvårsvis, månadsvis och även dagsvis!  
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Informant 2: 
 
Intervju med en man, 36 år boende i Stockholm, Odenplan. 
 
Vad har du för koppling till Vasastan? 
-jag bor där i närheten och har bott här i ca 12 år. Har jobbat i city och på en restaurang på 
upplandsgatan.  
 
Vad är din generella bild av Vasastan? 
-de säger att det ska vara dyraste området i stan. Jag bor nog dock precis utanför gränsen till 
de finare kvarteren, i det fulaste huset i stan. Ibland skakar det i hela huset och det är 
sprickor i fasaden, men det är ju för att de spränger och bygger tunnlar och vägar och saker 
där. Renoverat på hus och sånna saker överalllt.  
 
Jag är ju nästan mest här, går inte till så mycket andra ställen, svårt att jämföra, rör mig 
sällan i andra stadsdelar. Vet inte om jag trivs där eller inte, känner inte så mycket folk här. 
Det är skönt att inte träffa folk som man känner eller är bekant med hela tiden som man måste 
hälsa på, men man känner ju igen många.  
 
Vad tror du om Odenplans framtid? 
-ja där håller de ju på och bygger som i helvete. Det får mig att tänka på att det finns folk som 
bor i New York som inte varit utanför sitt kvarter. Försöker undvika odenplan, de bygger där 
och det är massa folk.  
 
Vad tror du om fastighetsmarknaden? 
-det ska ju vara dyraste lilla plätten i stan, blir väl bara dyrare och dyrare. Gentrifiering94 
vill man undvika.  Vill undvika tråkiga människor och tomma lägenheter, måste vara en slags 
blandning med rörelse. Väldigt stor skillnad på ICA i sätra och ICA på Dalagatan. 
Gentrifiering är när det blir en statushöjning på ett område. Mycket nybyggen och 
nyinflyttning av invånare med mer pengar. Först är det ett område där det är billigt, 
nedgånget, ett industriområde, det är förfallet, som en förort. Då flyttar kreativa personer, 
konstnärer, alkoholister och så dit. Stället blir coolare och sen renoverar de upp ställena, de 
satsar pengar på området och investerare går in. Sen går det en tid och det blir jättedyra 
hyror och då kan bara folk som kan kasta upp pengar bo där, det kallas gräddhyllan. Det blir 
ett tråkigt område. Rika områden är ganska tråkiga, det är ingen som är ute i onödan, utan 
folk stannar hemma. Det är ju kul att vara hemma hos folk i rika områden men man hänger 
bara inte i området så mycket, det är inte direkt liv på gatorna. Tycker istället att det borde 
vara en blandning av folk, men jag vet inte rika barn kanske leka bäst eller lika barn kanske, 
har hört olika.  
 
Något du vill tillägga? 
-nä, de har ju öppnat den där Flippin Burger, det är ju kul att det blir lite mer liv och rörelse. 
Just nu är det ju en ganska död stadsdel, inte mycket som händer förutom vid Odenplan och 
där vill man ju inte vara.  
 

                                                 
94 http://sv.wikipedia.org/wiki/Gentrifiering (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
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Det finns fördelar och nackdelar med att det blir mer rörelse, vill bo där det är tyst och lugnt 
men ändå ha närhet till där det händer.  
 
Jag är nog den fattigaste som bor i området, min hyra ligger endast på 3400kr på 24kvm eller 
24 karat. Kanske kan hyra ut den veckovis nu under sommaren, så kan jag semestra 
någonstans där det är billigare att vara. Tror det är några nya regler med där om att hyra ut. 
Någon skulle hyra ut för 10 000kr i veckan. Det är ju schysstare att bo i en stor lägenhet än 
att bo på hotell i en vecka. Marknadshyror du vet.  
 

Informant 3: 
 
Intervju med en man, 45 år boende i Solna, Råsunda. 
 
Vad har du för koppling till Solna? 
-jag bor där och min familj bor där och jag går på fotboll där i Friends Arena.  
 
Vad är din generella bild av Solna? 
-förut var det mycket mer medelklass och invandrare, blattar. Nu är det mer välbärgat folk 
som bor där. Det är en arbetarkommun från början som har blivit hetare nu. Det finns väldigt 
fina promenadstråk där. Det är bra för idrott, många bra idrottsanläggningar för barn- och 
ungdomsverksamhet. Om man idrottar och har barn så finns det jätte mycket här.  
 
Vad tror du om Solnas framtid? 
-att den ser väldigt ljus ut, att den växer. Det håller på och flyttar in mer företagare och 
privatpersoner, så att det blir större yta liksom. Det finns bra kommunikationer dit, buss, 
tunnelbana, pendeltåg, bra cykelväg. Världens bästa fotbollslag spelar där också, AIK eller 
alltså ett av världens bästa.  
 
Vad tror du om fastighetsmarknaden? 
-att den bara växer och växer, priser går upp.  
 
Något du vill tillägga? 
-nej det tycker jag inte. Ok men tillägg att det enda som fattas är kanske ett badhus, det finns 
ju utomhusbad i Huvudsta, men det borde finnas inomhusbad, en simhall.  
 

Informant 4: 
 
Intervju med en man, 31 år boende i Sollentuna, Edsviken. 
 
Vad har du för koppling till Sollentuna? 
-jag bor här, har bott här i 14 år, halva mitt liv. Jag jobbar där också, självklart, Sollentuna 
kommun, jobbar med naturvård. Jag har full koll på utvecklingen av Sollentuna. Sollentuna 
är en av Sveriges rikaste kommuner på fornlänningar, gamla vikingagravar och så, 
Järvafältet är en av Sveriges mest välbevarade naturreservat. Sollentuna är bästa kommunen! 
 
Vad är din generella bild av Sollentuna? 
-det är ganska stor variation av människor som bor här, från alla samhällsklasser. Det är 
nära djur och natur. Det byggs mycket nytt, bra utveckling. Bra kommunikationer. Nära till 
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stan, 15 minuter med tåg. Det finns mycket aktiviteter för barn och ungdommar, Sollentuna 
simhall, bowling, Sollentunavallen med skejtpark, det planeras två nya stora inomhushallar, 
mestadels för innebandy och basket. En på Sollentunavallen och en vid Rotebro.  
 
Det är byggstopp längs hela strandlinjen längs Edsviken, Sollentuna kommun är den tredje 
mest bebyggda kommunen längs strandkanten.  
 
Vi är den enda kommunen i hela stor stockholm som har en fungerande väderkvarn.  
 
Vi har hyffsat framstående fotbollslag, Sollentuna United division 2, de spelar ikväll på 
Sollentunavallen. Vollyboll, damelit.  
 
De har hittats likdelar i Edsviken så jag avvaktar med att bada. 
 
Vad tror du om Sollentunas framtid? 
-den ser ljus ut, de planerar nytt område vid väsjön, tror de kommer heta väsjöstrand och 
eventuellt en linbana dit. Väsjöbacken ligger ju där också.  
 
Det är mycket ungdomskriminalitet i Edsberg, det har varit 6-7 skottlossningar. Ingen har 
dött än, men två har blivit träffade. Men här i Edsviken är det ganska lugnt, bor på rätt sida 
av spåret.  
 
Vid Häggviks strand kommer fem sex bostadshus fyra våningar byggas.  
 
Vad tror du om fastighetsmarknaden? 
-fastighetspriserna kommer stiga. Det är typ som övriga Sverige, det stiger lite lite hela tiden. 
Det byggs på varenda plätt här. Det är ganska tätt byggt här, jämfört med Danderyd så är 
tomterna mindre här.  
 
Något du vill tillägga? 
-nej, just nu inte.  
 

Informant 5: 
 
Intervju med en kvinna, 27 år boende i Sigtuna, Venngarn. 
 
Vad har du för koppling till Sigtuna? 
-jag har bott där sen 1997, jag har både gått i skolan där, Sankt Per och Sankt Olof och 
jobbat där. Min familj bor även här. Brukade hänga i Sigtuna stad och i Märsta och på 
fritidsgårdar. Har många bekanta där, känner till området väl. 
 
Vad är din generella bild av Sigtuna? 
-det finns mycket jobbmöjligheter i och med Arlanda. Swedavia, Arlanda är det företaget som 
genererar flest jobb i hela Sigtuna kommun. Det är en växande kommun, det byggs hela tiden. 
Det finns mycket skog här, mycket natur och mycket för ungdomar. De satsar mycket på 
ungdomsaktiviteter såsom utomhusbad, amerikansk fotboll, handboll mm.  
 
Det är väldigt mångkulturellt. Jag skulle gissa på att ca 75 % av Sigtunas befolkning har 
annan bakgrund än svensk. Framkomligheten kollektivt är dåligt, bussarna går väldigt sällan 
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beroende på vart i kommunen man bor såklart. Jag har väldigt långt till närmsta 
busshållplats. Med bil är det dock inga problem. För tåg är det Märsta som gäller. Från 
Sigtuna stad till Märsta tar det ungefär 25 minuter med buss. Mycket kultur, slott, herrgårdar, 
museum, mycket historia liksom.  
 
Vad jag hört är det också svårt att få lägenhet, har hört att det är lång kö för att få 
hyreslägenhet. Det är en väldigt bra kommun på grund av läget mellan Uppsala och 
Stockholm, närheten till Arlanda. Det är ett naturområde med Mälaren.  
 
Vad tror du om Sigtunas framtid? 
-Sigtuna har expanderat extremt mycket, de bygger nya områden hela tiden i Sigtuna och 
Märsta. Turismen har det inte varit något fel på, det är många turistbussar som åker dit på 
sommaren. Tror det kommer gå bra för Sigtuna, nu kan man ju åka pendeltåg från Märsta till 
Uppsala och till Stockholms central såklart.  
 
Till Arlanda går bussar hela tiden. Vissa ställen tror jag att man inte får bygga på, på grund 
av bullernivån från flygen. Har dock inte hört att någon stör sig extremt mycket på ljudnivån.  
 
Vad tror du om fastighetsmarknaden? 
-det byggs hela hela tiden nya bostäder, jag tror de försöker expandera Märsta centrum också 
med ett nytt bibliotek också. I Vallsta byggs det också. Jag tror definitivt Sigtuna är en 
attraktiv kommun att bo i. Vet att det finns en del stora investerare som har investerat stora 
summor i Sigtuna. Venngarn slott är nyligen uppköpt av en ny privatperson som investerat 
sjukt mycket pengar på området.  
 
Något du vill tillägga? 
-åk dit och kolla, det är värt att se Sigtuna med egna ögon för det är oerhört vackert.  
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Bilaga 4 
Bilder 

 
TRENDLINJEN 5S 
https://www.google.com/maps/place/Sweden/@62.1983367,17.567198,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba28da
d6f62 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 

https://www.google.com/maps/place/Sweden/@62.1983367,17.567198,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba28dad6f62
https://www.google.com/maps/place/Sweden/@62.1983367,17.567198,5z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x465cb2396d35f0f1:0x22b8eba28dad6f62
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STOCKHOLM CITY 

Karta över Stockholm city 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=stockholm%20central&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6581032:1628252&type
=sat&zl=10&bounds=6580797:1627821,6581220:1628699&rlm=1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
Vasagatan  
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6581251:1628182&type=sat&zl=10&bounds=6580
224:1626516,6581916:1630028&rlm=1&viewtype=streetview&heading=153.51252847380414 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=stockholm%20central&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6581032:1628252&type=sat&zl=10&bounds=6580797:1627821,6581220:1628699&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=stockholm%20central&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6581032:1628252&type=sat&zl=10&bounds=6580797:1627821,6581220:1628699&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6581251:1628182&type=sat&zl=10&bounds=6580224:1626516,6581916:1630028&rlm=1&viewtype=streetview&heading=153.51252847380414
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6581251:1628182&type=sat&zl=10&bounds=6580224:1626516,6581916:1630028&rlm=1&viewtype=streetview&heading=153.51252847380414
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Nya stationen Stockholm City med förbindelse till både citybanan, pendeltåg och tunnelbana. 
http://inhabitat.com/3xns-green-roofed-stockholm-city-station-to-serve-as-entrance-to-the-city-center/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
STOCKHOLM ODENPLAN 

 
Området runt Odenplan 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=odenplan&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582386:1627696&type=map&zl=1
1&bounds=6582175:1627257,6582598:1628135&rlm=1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://inhabitat.com/3xns-green-roofed-stockholm-city-station-to-serve-as-entrance-to-the-city-center/
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=odenplan&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582386:1627696&type=map&zl=11&bounds=6582175:1627257,6582598:1628135&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=odenplan&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582386:1627696&type=map&zl=11&bounds=6582175:1627257,6582598:1628135&rlm=1
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Odenplan innan Citybanan 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582416:1627781&type=sat&zl=12&bounds=6580
797:1627821,6581220:1628699&rlm=1&viewtype=streetview&heading=215.2380221588499 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

Nya station Stockholm Odenplan 
http://www.byggnyheter.se/2013/12/sp-nnande-st-l-p-station-stockholm-odenplan (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
 
 
 
 

http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582416:1627781&type=sat&zl=12&bounds=6580797:1627821,6581220:1628699&rlm=1&viewtype=streetview&heading=215.2380221588499
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6582416:1627781&type=sat&zl=12&bounds=6580797:1627821,6581220:1628699&rlm=1&viewtype=streetview&heading=215.2380221588499
http://www.byggnyheter.se/2013/12/sp-nnande-st-l-p-station-stockholm-odenplan
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SOLNA 

 
Solnas stadsdelar 
https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/gator-trafik/adresser-gatunamn/stadsdelar-och-omraden/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

Tomteboda 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4155&artikel=4668695 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

https://www.solna.se/stadsbyggnad-trafik/gator-trafik/adresser-gatunamn/stadsdelar-och-omraden/
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Solna området 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=solna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6584672:1624464&type=sat&zl=8&bound
s=6571296:1596384,6598368:1652576&rlm=1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
Gamla Tomteboda station 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomteboda_station_1902.jpg (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

Mall of Scandinavia 
http://graphisoft.dk/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tomteboda_station_1902.jpg
http://graphisoft.dk/
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SOLLENTUNA 

 
Sollentuna området 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sollentuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6591609:1621304&type=sat&zl=6
&bounds=6578080:1593184,6605152:1649376&rlm=1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
Edsviken strandpromenad 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6590792:1623656&type=sat&zl=10&bounds=6590
320:1621608,6590604:1625120&viewtype=streetview&heading=316.83550420473455 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sollentuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6591609:1621304&type=sat&zl=6&bounds=6578080:1593184,6605152:1649376&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sollentuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6591609:1621304&type=sat&zl=6&bounds=6578080:1593184,6605152:1649376&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6590792:1623656&type=sat&zl=10&bounds=6590320:1621608,6590604:1625120&viewtype=streetview&heading=316.83550420473455
http://www.hitta.se/karta?ref=start#from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6590792:1623656&type=sat&zl=10&bounds=6590320:1621608,6590604:1625120&viewtype=streetview&heading=316.83550420473455
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Vision för Helenelunds tvärbana 
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-
Helenelund/ (hämtad: 2014-06-07 12:58) 
 

Båttur på Edsviken från 1910-talet 
http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/dokument/sjoar_och_vattendrag/Edsviken_folder_2011_webbversion.pdf (hämtad: 2014-06-07 
12:58) 

http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-Helenelund/
http://www.sollentuna.se/Sollentuna-kommun/Bygga-bo--miljo/Stadsplanering-och-byggprojekt/Aktuella_stadsbyggnadsprojekt/Centrala-Helenelund/
http://www.edsviken.nu/files/contentFiles/dokument/sjoar_och_vattendrag/Edsviken_folder_2011_webbversion.pdf
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SIGTUNA 

 
Karta över Sigtunaområdet 
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sigtuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6614848:1614176&type=map&zl=7&
bounds=6598816:1580576,6625888:1636768&rlm=1 (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
Turister på Sigtuna stads shoppinggata 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigtuna (hämtad: 2014-06-07 12:58) 

 
Vision för Airport City Stockholm 
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/05/16/airport-city-stockholm-urban-design-strategy-in-stockholm-sweden/ (hämtad: 
2014-06-07 12:58) 

http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sigtuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6614848:1614176&type=map&zl=7&bounds=6598816:1580576,6625888:1636768&rlm=1
http://www.hitta.se/karta?ref=start#var=sigtuna&from=1&pageCount=20&level=1&sm=6&center=6614848:1614176&type=map&zl=7&bounds=6598816:1580576,6625888:1636768&rlm=1
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sigtuna
http://www10.aeccafe.com/blogs/arch-showcase/2013/05/16/airport-city-stockholm-urban-design-strategy-in-stockholm-sweden/
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