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Abstract 
People want to spend their time in attractive areas and urban planning has, in all years, aimed 

to build attractive and sustainable cities. Today’s vision of Stockholm is to become a compact 

city where different functions like houses and commercial properties are integrated to create 

an urban environment with all district linked together. It is desirable as an office employee to 

work in a good located office. A good locality involves status and nearness to public 

transport, services, green areas and other human beings. 

 

There are a lot of places outside the citycenter with high percentage office buildings. The 

construction of Arenastaden is under process in Solna. Arenastaden is planned from modern 

ideals of urban planning and has great conditions to become an attractive area. With 

parameters about attractive districts as a basis, a collation between Arenastaden and Kista, 

which in many ways is a similar district, is made. The concept “attractive areas” has been 

studied using focus groups. The purpose is to examine strengths, weakness, opportunities and 

threats in the potential development of Arenastaden. 

 

The study shows that there are essential dissimilarities between Arenastaden and Kista. 

Several of the differences depend on the changes in urban planning. High attractiveness 

depends on the supply of, and closeness to, service and public transportation. Integration of 

functions is important and the environment nearby plays its part in how people sense the 

location. It is difficult with today’s conditions to completely equate Arenastaden with the 

central parts of Stockholm, which seems like the best locations. However, a lot indicates that 

Arenastaden in a few years will become a very attractive area for offices and in many ways 

comparable to central Stockholm. 
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Sammanfattning 
Människor vill vistas i attraktiva områden och stadsplanering har i alla år syftat till att bygga 

attraktiva och hållbara städer. Visionerna i Stockholm idag är att bli en tät och 

funktionsintegrerad stad, med urban miljö, där alla stadsdelar är sammankopplade. Som 

kontorsarbetande är det eftertraktat med kontor i bra lägen. Ett bra läge har hög status och 

innebär närhet till kommunikation, service, grönområden och andra människor. 

 

Utanför den centrala stadskärnan finns många områden med hög andel kontorsfastigheter. I 

Solna pågår för närvarande uppbyggnaden av Arenastaden som är planerad i sin helhet utefter 

moderna stadsplaneringsideal och har stora förutsättningar att bli ett attraktivt område. För att 

utreda styrkor, svagheter, möjligheter och hot i utvecklingen av den nya stadsdelen jämförs 

Arenastaden med Kista, som anses vara en likartad stadsdel. Jämförelsen sker med 

utgångspunkt i utvalda parametrar om attraktiva stadsdelar. Med fokus på arbetsplatsens läge 

har begreppet attraktivitet noggrannare undersökts genom fokusgrupper. 

 

Studien visar att det finns väsentliga olikheter mellan Arenastaden och Kista. Skillnaden i 

stadsplanering ligger till grund för flertalet av dessa. Hög attraktivitet är beroende av utbud på 

och närhet till service och kommunikationer. Funktionsintegration spelar en viktig roll och 

närmiljöns utformning avgör hur området uppfattas. City anses vara mest eftertraktat att 

arbeta i och med dagens förutsättningar är det svårt att fullständigt likställa Arenastaden med 

Stockholms mest centrala delar. Mycket tyder dock på att Arenastaden inom några år kommer 

att vara ett mycket attraktivt läge för kontor och som på flera plan är jämbördigt med city. 
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1. Inledning 

1.1  Bakgrund 

En växande trend bland stora företag har på senare år varit att omlokalisera delar av sina 

verksamheter från stadskärnan till ytterstaden. En nyare tendens är att företag väljer att 

placera sitt huvudkontor i områden med hög andel andra huvudkontor. Dessa områden blir 

därmed komplement till de mest centrala delarna i innerstaden, d.v.s. city 

(Ettelva Arkitektur 2014). År 2010 antogs Stockholms nuvarande översiktsplan 

”promenadstaden”. I den beskrivs strategier för att öka tillgängligheten och minska barriärer 

mellan Stockholms olika kommuner. Ett nytt ideal har vuxit fram om funktionsintegrerade 

stadsdelar där alla, genom kollektivtrafik och gång- & cykelbanor, har närhet till arbete, 

service och bostäder (Stockholms stad 2010). Det är viktigt att känna sig trygg och därför bör 

trygghetsfrågan vara en utgångspunkt i stadsutvecklingen (Haasmark 2015). Planhandlingarna 

för Solna kommun följer samma stadsplaneringsideal (Solna stad 2015A) och i Solna pågår 

arbetet med att bygga upp en helt ny stadsdel med centrum för evenemang, shopping, kontor 

och bostäder. Arenastaden är namnet för den nya stadsdelen och visionen är en 

innerstadsmiljö vilket innebär ett levande område från morgon till kväll (Arenastaden 2015). 

 

1.1.1  Fabege AB 

Fabege AB är ett fastighetsbolag som är verksamma i Stockholmsområdet med utveckling 

och förvaltning av egenägda kontorslokaler. Fastigheterna är lokaliserade i city, 

Solna Business Park, Hammarby Sjöstad och Arenastaden. I områdena utanför stadskärnan 

äger de stora andelar av fastighetsbestånden och har därmed möjlighet att kunna påverka och 

utveckla sina kunders omgivning i form av serviceutbud och utomhusmiljö. Fabege menar att 

den moderna yrkesmänniskan kräver mer än ett fint kontor på en fin plats. Idag ställs högre 

krav på miljövänlighet samt att ett bra läge innefattar mer än en ”fin adress”. Fabege står som 

ägare till över 90 % av kontorslokalerna i Arenastaden (Fabege 2015).  

 

Uppsatsens syfte och frågeställning har framtagits tillsammans med Fabege och de har 

bidragit med underlag och handledning under hela processen. 
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1.2  Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att skapa fördjupad förståelse kring dagens stadsplaneringsideal och 

utreda möjligheterna med Arenastadens fortsatta utveckling för att kunna öka attraktiviten för 

stadsdelen. 

 

Målet är att klargöra vad som gör en stadsdel attraktiv som arbetsplats samt hur Arenastaden 

skiljer sig från andra områden med höga andelar kontor. Vilka är Arenastadens styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot? Kommer Arenastaden i framtiden att kunna fungera som ett 

fullständigt substitut till city gällande kontor? 

 

1.3  Avgränsningar 

Uppsatsen har avgränsats till att innehålla jämförelser enbart inom Stockholmsområdet. Fokus 

är på det jämförelseområde som tas fram och övriga iakttagelser har beaktats när det ansetts 

varit lämpligt.  

 

Studien behandlar flera olika parametrar som påverkar attraktiveten. Större fördjupningar har 

inte kunnat göras i alla parametrar utan en del viktiga faktorer har enbart berörts ytligt. Dessa 

har emellertid inverkan på studiens resultat och beaktas därför i undersökningen. 

 

1.4 Metod – Översiktlig 

I uppsatsen undersöks viktiga faktorer som gör en stadsdel attraktiv. Litterär historia av 

stadsplanering redovisas och mynnar ut i dagens stadsplaneringsideal. Arenastaden, som 

pågående projekt, jämförs med en stadsdel av likartad karaktär.  

 

Med visionen om det levande området som utgångspunkt kommer de egna studierna att riktas 

mot kontorslokaler, då områden med mycket kontor mestadels upplevs som ödsliga under 

stora delar av dygnet. Genom fokusgrupper med framtidens eftertraktade anställda 

genomfördes en utredning av vad som uppfattas som bra lägen för kontor. 

 

Med resultaten som underlag förs en diskussion kring framtidens Arenastaden och dess 

likheter med, och skillnader från, likartade områden med hög andel kontor. Uppsatsens 
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slutsatser utgör fundament för en SWOT-analys som redogör för Arenastadens styrkor 

(Strengths), svagheter (Weakness), möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). 

 

1.5  Disposition 

Första delen i uppsatsen beskriver stadsplaneringsidealets utveckling från slutet av1800-talet 

fram till idag. Därefter redogörs begreppet attraktiva stadsdelar mätt utifrån monetära värden 

samt upplevda värden. Med hänsyn till detta tas relevanta faktorer som påverkar 

attraktiviteten av en stadsdel fram. Utifrån dessa jämförs Arenastaden med Kista vilket anses 

vara det bästa jämförelseobjektet av fler likartade objekt som granskats. Arbetet avsmalnas 

sedan till en diskussion kring attraktiva stadsdelar och Arenastaden (se figur 1).  

  

Figur 1: Dispositionsförlopp 

 

1.5.1  Kapitelindelning 

Kapitel 1 – Ett introducerande kapitel som tar upp bakgrunden till arbetet och presenterar 
syftet och frågeställningarna. 
 
Kapitel 2 – Sammanfattar modern historia om stadplanering och beskriver översiktligt dagens 
stadsplaneringsideal och planeringen av stockholmsregionen. 
 
Kapitel 3 – Tidigare studier kring attraktiva stadsdelar presenteras. 
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Kapitel 4 – Presentation av de Hypoteser som har formats utifrån teorin i uppsatsens tidigare 
delar. 
  
Kapitel 5 – I det femte kapitlet beskrivs hur författarna har gått tillväga för att besvara 
uppsatsens frågeställningar. 
 
Kapitel 6 – Innehåller en områdesbeskrivning av Arenastaden. I kapitlet presenteras även 
jämförelseområdet och det tydliggörs varför det valdes ut. 
 
Kapitel 7 – Resultatet av undersökningarna redovisas. En jämförande studie presenteras där 
fakta ställs mot fakta samt en redovisning av diskussionerna från fokusgrupperna. 
 
Kapitel 8 – Analys och diskussion kring resultaten och frågeställningarna. 
 
Kapitel 9 – Kapitel 9 är ett avslutande kapitel där slutsatserna presenteras. Det sker först i 
löpande text och sedan genom en SWOT-analys gällande dagens Arenastaden. 
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2. Teori 

2.1 Historia 

I slutet av 1800-talet tog industrialismen fart i Sverige och människor sökte sig från 

landsbygden in till städerna. Stockholm blev en betydande stad med många fabriker och på 

grund av den stora inflyttningen skapades bostadsbrist i staden. På 30-talet skapades nya 

stadsdelar med enbart bostäder. Bristen på service och kommunikationer ledde till öknamnet 

sovstäder (Sax 2013, s. 19). Sovstad eller också kallat drabantstad eller satellitstad är en typ 

av stadsplanering där ett område är begränsat i storleken och separerad från centralorten 

genom grönområden (NE 2015A). Som följd skapades idén om blandstaden där 

stadsplaneringen blandar bostäder och verksamheter (Fixfabriken 2013). På 50-talet uppkom 

den första ABC staden, Vällingby.  ABC står för Arbete-Boende-Centrum och har i avsikt att 

människan ska ha nära till både arbete, boende och service (Sax 2013, s. 10). På 60-talet 

inleddes miljonprogrammet som hade i syfte att under 10 år, 1964-1975, bygga en miljon 

bostäder i Sverige (NE 2015B). Dessa områden fick stadsdelcentrum med affärer och social 

service men få arbetsplatser (Sax 2013, s. 11). 

 

För att undvika att nya stadsdelar inte blev sovstäder uppkom arbetsområden, bl.a. Kista och 

Akalla på 70-talet. Här var endast kontor och företag som inte orsakade buller eller 

föroreningar lämpliga att beblandas med bostäderna och endast en begränsad del industrier 

var därför välkomna (Sax 2013, s. 66). 

 

Den historiska stadsplaneringen har lett till många utspridda bostadsområden och under 

2000-talet har målet varit att förtäta redan befintliga områden genom att bygga på outnyttjad 

mark mellan områdena. Genom att minska dessa barriärer, som kan ses som hinder och 

därmed inte används som rörelsestråk, blir stadsdelarna mer tillgängliga 

(Stockholms stad 1999). I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen (RUFS) 

år 2001 var visionen att utveckla Stockholm genom att skapa attraktiva centrum och stärka 

innovationsmiljön. Bostäder och arbetslokaler skulle planeras utanför centrala Stockholm, 

intill områden vid kommunikationsstråk. Regionala kärnor med marknadsmässiga 

förutsättningar utvecklades för att efterlikna city (SLL 2001). De första försöken att återskapa 

miljöer likt innerstaden, var stadsdelarna Minneberg och Skarpnäck som byggdes ut under 80- 

och 90-talet (Sax 2013, s. 216-217). 
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2.1.1  Gaturum 

Gaturummet består av väggar i form av bebyggelse eller växtlighet och med gatan som golv. 

Gaturummets utformning och karaktärsdrag har sett olika ut genom åren. De karaktärsdrag 

som kan skilja sig åt i ett gaturum är; vägbredden, höjden på fasaderna, avståndet mellan väg 

och fasad samt växtligheten (Björk, Nordling & Reppen 2012, s. 38). 

 

Under det sena 1800-talet var bredden på gatorna 18 meter. Där ingick både trottoar och 

körbana för häst och vagn. Under den tiden fanns även bredare trädplanterade gator som var 

tillräckligt breda för att undvika brandspridning. Under 60- och 70-talet ökade bilismen 

kraftigt. För att minska antalet konflikter och olyckor i trafiken separerades bilar från gående 

och cyklar genom att husen byggdes en bit ifrån de stora gatorna 

(Björk, Nordling & Reppen 2012, s. 38). 

 

Det typiska gaturummet består idag av husfasader, trottoarer och i mitten en körbana för bilar. 

I många stadskärnor idag uppstår oenighet om gator ska planeras för att rymma både bil- och 

gångtrafikanter eller om gatan ska vara till för enbart bilar eller gående. Det har medfört att 

många gator idag är bilfria. Utrymme planeras även för cykelbanor, kollektivtrafik och 

växtlighet (Björk, Nordling & Reppen 2012, s. 38). 

2.2 Dagens stadsplaneringsideal 

Den aktuella utvecklingsplanen för Stockholmsregionen uppfördes 2010. RUFS10 bygger 

vidare på och utvecklar RUFS01s visioner. Genom sex strategier ger RUFS10 ledning och 

inspiration för den långsiktiga utvecklingen med målet att vara Europas mest attraktiva 

storstadsregion år 2050. Strategierna behandlar bl.a. bostäder, transport, utbildning, miljö, 

innovation, framtida behov, förtätning, sammanhållning och integration. I RUFS10 läggs stor 

vikt på vidareutvecklingen av regioner och önskan är att bygga i, eller i direkt anslutning till 

redan bebyggda områden med bra lägeserfarenheter. Äldre terminal- och industriområden 

som inte längre används ska omvandlas till bostads- och arbetsplatsområde. Även andra 

”mellanrum” ska utvecklas för att minska barriärer och knyta samman stadsdelar (SLL 2010). 

 

I Enlighet med RUFS10 beskriver översiktsplanen för Stockholm de strategier som ska leda 

till en utveckling mot ett tätare Stockholm med bättre sammankopplade och tillgängliga 

stadsdelar. Innerstaden fungerar som ett gemensamt rum för Stockholmare oavsett var de bor 
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och fler gemensamma mötesplatser bör därför utvecklas. Centrala Stockholm ska fortsätta att 

utvecklas och kärnor i ytterområden ska kopplas ihop på ett bättre sätt 

(Stockholms stad 2010). 

 

Visionen för Stockholm är en levande och växande stad med en blandning av olika 

funktioner. Inte sällan eftersträvas att uppnå innerstadens intensiva miljö även i mindre 

centrala delar. Gator och vägar är grundläggande för att skapa flöden i en levande och trygg 

stadsmiljö. Gaturummens utformning är direkt avgörande för om gatan upplevs som en barriär 

eller som ett medel att koppla samman staden (Stockholms stad 2010). 

 

En ny översiktsplan för Solna förväntas antas i kommunfullmäktige i januari 2016. Den nya 

planen följer Stockholms översiktsplan och därmed intentionerna om att bygga bort barriärer 

och länka ihop olika stadsdelar för att skapa en tätare och mer sammanhållen stad. Bättre 

tillgänglighet mellan stadsdelar och fler naturliga mötesplatser ska skapas i det offentliga 

rummet (Solna stad 2015A). 

2.3  Täthet i stadsdelar  

Ett sätt att mäta täthet är att använda sig av exploateringsgrader.  Ett kvarters 

exploateringsgrad räknas ut genom att dividera sammanlagd bebyggd yta som går att nyttja i 

området med områdets totala markareal (se figur 2). Högre våningshus innebär därmed högre 

exploateringsgrad och stora markområden minskar exploateringsgraden 

(Strategisk Arkitektur 2013). 

 

 
Figur 2: Beskrivande modell av termen exploateringsgrad  
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3. Attraktiva Stadsdelar 
Värdet av attraktivitet kan vara både monetärt och upplevas som känslor av välbefinnande för 

individen. För det förstnämnda har fördjupning skett i en omfattande studie med tre 

utredningar om vilka faktorer som ökar priserna på bostäder och kontorshyror i specifika 

områden. Det upplevda värdet utgår från litteratur om stadsplanering med människan i 

centrum.  

3.1 Attraktivitet mätt i monetära värden 

På uppdrag av Stockholms Läns Landsting har värdehöjande stadskvaliteter för bostäder och 

kontor i Stockholmsregionen undersökts. Detta har skett genom tre utredningar utförda mellan 

2010-2012. De tre utredningar berör varsitt område; bostadsrätter, småhus och kontor 

(Evidensgruppen 2013).  

 

3.1.1  Bostadsrätter 

Priset för bostadsrätter avgörs utefter hur attraktivt boendet är. Därför har en studie gjorts för 

att ge förståelse kring vad som är attraktivt gällande läget för de som önskar bo i bostadsrätter 

(Evidensgruppen 2013).  

  
Studien visade på att det var möjligt att förklara över 90 % av prisvariationen för 

bostadsrätter. Beräkningen innefattar åtta variabler (se figur 3). Sju av dessa består av rena 

stadsbyggnadsfaktorer och den sista är en kontrollvariabel vilken benämns som ett 

socioekonomiskt index. Det socioekonomiska indexet mäter hushållens socioekonomiska 

villkor genom att summera andelen högutbildade och andelen höginkomsttagare i basområdet 

(SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2011). 

 

De sju variablerna som förklarade prisvariationerna var: 

 

• Närhet till city – Gång-och gatunätsavstånd till Centralhallen i Stockholms innerstad. 

• Närhet till spårstation – Tunnelbana, pendeltåg eller spårvagn inom 500 meters 

gångavstånd. 

• Tillgång till gång-gatunätet – Gators och gångstråks centralitet. 

• Tillgång till urbana verksamheter – Antalet verksamheter inom restaurang, 

sällanköpshandel och kultur inom en kilometer gångavstånd. 
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• Tillgång till park – Kvadratmeter parkyta inom en kilometers gångavstånd. 

• Närhet till vatten – Gångavstånd till vattenområden större än fem hektar. 

• Kvartersform – Grad av slutenhet samt andel utåtvända entréer mot gatan. 

(SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2011) 

 

 
Figur 3: Bostadsrätter -7 faktorer som påverkar värdet  

 

3.1.2  Småhus 

Betalningsviljan för småhus beror, i likhet med bostadsrätter, på hur attraktivt boendet anses 

vara. För att förstå vad som betraktas höja attraktionen och vad som skapar 

lokaliseringspreferenser för småhusköpare har denna studie genomförts 

(Evidensgruppen 2013).  

 

Nio stycken stadskvaliteter kunde tillsammans med två kontrollvariabler förklara cirka 87 % 

av prisvariationerna mellan basområdena som analyserats (se figur 4) 

(SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2012A). 

 

Socioekonomiskt index (förklarat i 3.1.1 ovan) och bostadens yta utgör kontrollvariablerna 

och de övriga faktorerna var: 

 

• Urbana verksamheter – Urbana verksamheter inom 500 meters gångavstånd. 

• Vatten – Vattenytor inom tre kilometer fågelvägen. 

• Kollektivtrafik – Dagbefolkning som nås inom 30 minuter med kollektivtrafik. 



 

 15 

• Båthållplats – Fågelvägen till närmsta båthållplats. 

• Grönyta – Grönytor inom 500 meters gångavstånd. 

• Spårstation – Spårstationer inom 700 meters gångavstånd. 

• Biltillgänglighet – Dagbefolkning som nås inom 30 minuter med bil. 

• Strandtomt – Ja/Nej. 

• Friliggande villa – Ja/Nej. 

(SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2012A) 

 

 

 
Figur 4: Småhus - 11 faktorer som påverkar värdet  

 

3.1.3  Kontor 

Kontorslokalers hyresnivåer påverkas av olika stadskvaliteter. Denna studie har genomförts 

för att ge underlag till vad företag anser är attraktiva läges- och stadsbyggnadskvaliteter för 

kontor (Evidensgruppen 2013). 

 

Studien resulterade i fem variabler som tillsammans kunde förklara närmare 90 % av 

hyresvariationen på basområdena (se figur 5). De fem variablerna var: 

 

• Urbana verksamheter – Tillgång till restauranger och handel inom en kilometer. 

Handel har dubbelt värde i relation till restauranger. 

• Kluster – Andel av arbetande inom kontorsbranscher.	  
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• Tillgänglighet med kollektivtrafik – Nattbefolkning som når området inom 30 

minuter med kollektivtrafik. Visar även boendetäthet i kollektivtrafiknära lägen.	  

• Modernitet – Kontorets renoveringsnivå. Värdeår i snitt för området.	  

• Vakanser – Vakansgrad i området. Fungerar både som ekonomiskt mått och 

kvalitetsmått. Att ha 0 % vakanser behöver inte vara det mest lönsamma alternativet.	  

(SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2012B) 

 

Rapportens slutsatser gällande variationer på kontorhyrorna var att kollektivtrafiken är en 

kraftig bärare av värdet i en kontorsfastighet. Täthet i kollektivtrafiknära lägen är väsentligt 

medan tillgänglighet med biltrafik inte har signifikant påverkan. I miljöer med närhet till 

kollektivtrafik och stort utbud av urbana verksamheter har nyproduktion av kontor bäst 

förutsättningar (SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2012B). 

 

 
Figur5: Kontor – 5 faktorer som påverkar värdet 
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3.1.4  Sammanfattning 

 
Figur 6: Sammanfattning av studien 

 

Resultaten skiljer sig inte avsevärt mellan de tre studierna utan det går att se trender i vad som 

ökar betalningsviljan i olika områden (se figur 6). Undersökningen visar att attraktiviteten i 

Stockholmsområdet till stor del beror på utformningen av bebyggelsen och stadskvaliteter. 

Saknas parker, gårdar och levande gatumiljöer anses området inte lika attraktivt. En annan 

slutsats är att ett bra vägnät för biltrafik inte väger lika tungt som en väl utvecklad 

kollektivtrafik. Restiden till arbetsplatsen påverkar värdet och 30 minuters resa med 

kollektivtrafik värderas högre än 30 minuters resa med bil. Även närhet till urbana 

verksamheter som butiker, restauranger, krogar, kaféer och kultur värderas högt. 

Attraktiviteten ökar om det är gångavstånd till grönområden och sjöar 

(SLL, Evidensgruppen & Spacescape 2012C). 

3.2 Attraktivitet mätt i upplevda värden 

Vad som är attraktivt för någon behöver inte vara det för en annan. Det är svårt att särskilja 

individer men desto lättare att försöka hitta begrepp som beskriver värdet av attraktivitet för 

olika aktörer. Medan fastighetsägare och företag strävar efter konkurrensfördelar och 

ekonomisk lönsamhet så söker den enskilda individen generellt efter trivsel, omsorg, trygghet, 

känsla av välkomnande, social gemenskap, tillgänglighet, stolthet, hälsa, tillit och framtidstro 

i sitt bostads- och arbetsområde (Söderberg 2012).  
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Studier har visat att människor finner storstadslika miljöer mer spännande och tilldragande än 

den traditionella småstadsidyllen (Florida 2005). Den största attraktionsfaktorn är människan. 

Människor vill vistas bland andra människor på platser med mycket aktivitet 

(Gehl 2010 s. 25). Det som eftertraktas i en stad idag är livlighet, säkerhet, hållbarhet och 

hälsa. Människor ska känna sig välkomna att vistas i stadsutrymmet, och det ska finnas gott 

om allmänna utrymmen som inbjuder till det. Kollektivtrafiken ska fungera och det ska finnas 

gott om promenadstråk och cykelbanor.  Ett ökat flöde av människor leder i sin tur till 

uppfattningen av ett säkrare område och kollektivtrafik används i högre grad om området till 

och från stationen upplevs tryggt och bekvämt (Gehl 2010, s. 6-7).  

 

I sin bok ”Livet mellem husene” berättar arkitekten Jan Gehl om hur en plats bör utformas för 

att människor spontant ska vistas där. Gaturummens utformelser påverkar starkt upplevelsen 

av platser (Gehl 1996, s.134). Gator och torg bör inte vara för smala men inte heller för breda. 

Det ska vara möjligt att överblicka området och dess aktivitet (Gehl 1996, s.155). 

 

Upplevelsen av en vägs längd skiljer sig från den fysiska väglängden. Det upplevs lättare att 

gå en längre sträcka om vägen känns trygg och sinnena blir stimulerade längst vägen 

(Gehl 1996, s. 129). Trygghet och välbehag infinner sig när gångstråk är väl upplysta. Det är 

viktigt att ljuset kan lysa upp personer och ansikten (Gehl 1996, s.157). Att känna närhet till 

andra människor, i form av fler personer på gatorna eller bostäder med god utsikt av 

omgivningen i närheten, förstärker känslan av trygghet (Gehl 1996, s.163). 

 

Det är inte bara blandningen av byggnader och stadsfunktioner som utgör en väl planerad och 

levande stadsdel. Genom att integrera aktiviteter och funktioner ges möjlighet för människor 

att verka tillsammans. Oavsett hur nära butiker, arbetsplatser och bostäder ligger varandra gör 

det ingen skillnad om inte människorna som bor och arbetar i byggnaderna möts i vardagen 

(Gehl 1996, s. 95). Jan Gehl talar om de så kallade mjuka kanterna där öppna fasader, 

mötesplatser, trevliga entréer, uteserveringar, skyltfönster och blandat utbud skapar en mer 

inbjudande atmosfär samt gör det lätt att ta del av allt gaturummet har att erbjuda 

(Gehl 2010, s. 75-79). Att ha gott om sittplatser ökar möjligheterna för uppehåll där personer 

kan vistas en längre tid för att vila, äta, läsa och umgås på platsen (Gehl 2010, s. 147). 
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3.2.1  Kreativa miljöer och dess påverkan 

En kreativ miljö attraherar människor till platsen och skapar möten mellan personer och 

företag där information genom tankar, kunskap och idéer kan överföras 

(Grind & Kallin 2002, s. 19). 

 

De beståndsdelar som krävs för att uppnå en kreativ miljö i ett område är enligt Emelie Grind 

och Åsa Kallin (Grind & Kallin 2002, s. 42): 

 

• Variation i byggnaders ålder och skick 

• Mötesplatser 

• Småskalighet 

• Funktionell variation 

• Möjlighet att sätta personlig prägel på den byggda miljön 

• Tillgänglighet, genomströmning och goda kommunikationer 

• Identitet och unika karaktärsdrag 

• Befolkningstäthet 

 

Storstadens miljö präglas av mångfald. Här passar alla in och det finns utrymme för olika 

livsstilar och kulturer. Kreativa miljöer utvecklas främst i stadsmiljö 

(Grind & Kallin 2002, s. 26). Grunden för en stads identitet ligger i vilka som bor där, vad de 

har för åsikter och hur de lever sina liv (Fastighetsägarna och SOM-institutet 2010). 

 

Människor bekräftar sin identitet genom att vistas i särskilda områden 

(Grind & Kallin 2002, s. 5). Liksom människor vill kunna identifieras med andra människor 

så eftertraktar företag att lokalisera sig där likvärdiga företag har sina arbetsplatser. Detta 

stärker företagets image gentemot kunderna (Reuterswärd & Sefastsson, 2012). För 

advokatbyråer och redovisningsföretag är det viktigt att sitta i stadskärnan medan Kista 

stärker profilen som IT-bolag då flera stora aktörer är stationerade där 

(Kyhäkä & Käck, 2013). 
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3.2.2  Grönområden 

Folkhälsoinstitutet har gjort undersökningar som visar att vid närhet till promenadvänliga 

stråk och tillgänglighet till parker och rekreation ökar vardagsaktiviteten (FHI 2008). 

Människor vistas mer i grönområden om de ligger inom 300 meters avstånd (FHI 2009). 
Det har konstaterats att stress minskar och goda hälsoeffekter uppstår vid vistelse i, och 

genom utsikt över, parker. För att uppskatta parkmiljöer ska de inte vara allt för vildvuxna 

utan ha en tydlig struktur och utformning och vara möjliga att överblicka för att skapa 

trygghet (Grahn 1993). 

3.3 Sammanfattning attraktiva stadsdelar 

Ovanstående studier och undersökningar kring attraktiva stadsdelar kan sammanfattats i ett 

antal parametrar. Dessa parametrar anses ha störst betydelse och påverkan på attraktiviteten 

hos en stadsdel. Parametrarna är: 

 
• Lokalisering – Med lokalisering avses stadsdelens placering i förhållande till 

Stockholms innerstad, grannstadsdelar samt övriga betydelsefulla områden. 

• Kommunikationer & framkomlighet inom området – Stadsdelens tillgänglighet för 

fotgängare och med kollektivtrafik, bil samt cykel. Uppbyggnad av infrastruktur i 

stadsdelen vad gäller vägar, cykel- och gångbanor. Även gaturummens utformning. 

• Stadsplanering & framtida utveckling – Stadsdelens uppbyggnad gällande 

funktionsintegration, infrastruktur samt naturliga mötesplatser. Även stadsdelens 

planerade utveckling och framtida mål. 

• Service – Närhet till utbud av restauranger, shopping och övriga tjänster. 

• Välkända företag som grannar & kluster – Vilka företag som har kontor i 

stadsdelen och om företagen ingår i samma verksamhetskategori. 

• Status & rykte – Hur området uppfattas, människors intryck och kritik. 

• Vakanser – Outhyrda lokaler i stadsdelen/området. 
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4. Hypoteser 
I kapitel tre utreds att det historiskt har funnits olika metoder att stadsplanera och att målet 

under många årtionden var att decentralisera storstadstillväxten. Idag är stadsplaneringsidealet 

snarare det motsatta och enligt dagens planhandlingar ska det vara fri kommunikation och 

tillgänglighet mellan stadsdelar. Utifrån detta, och studierna som togs upp i förra kapitlet 

kring attraktivitet, har det formats tre hypoteser: 

 

! Framgångsrika företag lokaliserar sig i attraktiva kontorslokaler för att lättare 

rekrytera eftertraktad personal. Läget anses vara den primära faktorn och en bra 

arbetsplats präglas av att omgivningen är attraktiv och trivsam. 

 

! Genom att bättre integrera geografiskt närliggande områden ökar attraktionen för hela 

stadsdelar. 

 
! Där många områden med hög andel kontor behöver göra omfattande förändringar för 

att integrera med närservice och bostäder så följer Arenastaden, som byggs upp nästan 

helt från grunden, dagens ideal för stadplanering. 

I den här studien sker ingen empirisk prövning av hypoteserna. De betraktas istället som 

underliggande frågor genom hela undersökningen. Hypoteserna utgör underlag för diskussion 

i uppsatsens åttonde kapitel.  
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5. Metod 

5.1 Tillvägagångssätt 

För att få ett bra underlag till uppsatsen har äldre och nya detaljplaner, översiktsplaner, 

gestaltningsprogram, broschyrer, rapporter samt litteratur inom väsentliga områden studerats. 

Stor mängd material kring Arenastaden har tillhandahållits av Fabege och i utredningen av 

Kista studerades historisk och modern stadsplanering på Kista biblioteket. En anställd från 

fastighetsbolaget Klövern, som äger en stor andel av kontorsfastigheterna i Kista, intervjuades 

över telefon för att komplettera informationen angående Kistas utveckling. 

 

I kapitel tre framgår att attraktivitet kan värderas både som monetära värden och med 

upplevda känslor. Fokusgrupper har använts som datainsamlingsmetod för att ge ökad 

förståelse kring vad som skapar attraktivitet i en stadsdel för just arbetsplatser. 

 

Tidigare examensarbeten har studerats för hjälp till utformning och upplägg. 

5.2 Jämförelse med likartad stadsdel 

Jämförelsen mellan de två stadsdelarna görs med utgångspunkt i de parametrar som togs fram 

i kapitel fyra om attraktiva stadsdelar.  En uppfattning av jämförelseområdena har skapats 

genom besök av de båda platserna. Stadsdelarnas avgränsningar har bestämts med bl.a. 

Datscha och Google Maps som underlag (se bilaga 2). 

 

Andra jämförelseområden har beaktats men uteslutits av olika orsaker. En presentation av 

detta ges i bilaga 1. 

5.3  Fokusgrupper 

Fokusgrupper är en intervjumetod där flera personer intervjuas samtidigt. Det medför en 

diskussion som får deltagarna att bli belysta ur olika perspektiv och skapar därmed nya 

reflektioner men med fokus på ett ämne (Bryman 2002, s.338). För att få en bredare förståelse 

av vad som skapar attraktiva lägen för kontor har hjälp tagits av flertalet personer via 

fokusgrupper.  

 

Två tillfällen anordnades med fokusgrupper. Dessa gav likvärdiga resultat och ansågs därmed 

vara tillräckligt för att ge värdefullt underlag till uppsatsen. I Fokusgrupperna valdes ett 
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deltagarantal på sex personer i varje grupp i strävan att uppnå bästa möjliga gruppdynamik. 

Sex till tio personer är den vanligaste gruppstorleken och större grupper minskar 

engagemanget hos deltagarna (Bryman 2002, s.330). Deltagarna valdes ut från olika 

utbildningar på Handelshögskolan, Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms Universitet 

i Stockholm samt baserat på erfarenhet av kontorsarbete. 

 

Deltagarna i fokusgrupperna kände inte varandra väl, vilket är viktigt för att utesluta 

samspelsmönster (Bryman 2002, s.333). Deltagarna var väldigt homogena som grupp. Alla är 

unga, nyligen utexaminerade eller i slutskedet av sina utbildningar, och med ett stort driv och 

engagemang. De har alla förutsättning att nu, eller inom några år, vara eftertraktade på 

arbetsmarknaden och ha stora möjligheter att välja företag och anställning. Deras åsikter är 

därför av yttersta vikt i diskussionen om vad som utgör ett bra läge för arbetsplatser. Både 

attraktivitet monetärt och upplevd känsla av attraktivitet diskuterades (se bilaga 3 & 4) men 

fokus låg på den upplevda känslan och framtiden, vilken den unga deltagargruppen ansågs 

vara mest relevant för.  Andra typer av deltagare medverkade således inte. 

 

Diskussionen inleddes med ett moment där samtliga deltagare fick ordet. Detta genomfördes 

för att få alla att delta i diskussionen från start. Öppna frågor ställdes för att senare bli mer 

specifika med uppvisade bilder och tidigare studier. Syftet med upplägget var att få både 

spontana reaktioner och mer genomtänkt respons. Frågorna i fokusgrupperna valdes ut för att 

förtydliga och ge svar på funderingar som skapats under tidigare litteraturstudier. Till det 

andra tillfället gjordes mindre justeringar och en extra frågeställning om city lades in 

(jämför bilaga 3 & 4). Fokusgruppernas längd var cirka en timme vid båda tillfällena. 
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6. Jämförelseobjekt 

6.1 Viktiga parametrar 

Vid jämförandet av de två utvalda områdena Arenastaden och Kista granskades de tidigare 

nämnda parametrarna:  

 

• Lokalisering 

• Kommunikationer & framkomlighet inom området 

• Stadsplanering & framtida utveckling 

• Service 

• Välkända företag som grannar & kluster 

• Status & rykte 

• Vakanser 

6.2  Områdesbeskrivning Arenastaden 

I dagsläget är stadsdelens gränser inte helt bestämda (Berggren 2015). Studerande av 

planhandlingar, marknadsföringsmaterial och fastighetsbestånd har gett approximativa 

avgränsningar som används i arbetet (se figur 20, s.39). Området bedöms vara ungefär 50 

hektar stort. 

 
Lokalisering 

Arenastaden ligger i norra Solna, direkt beläget vid Solna Station (se figur 8, detalj 1), och 

gränsar till Frösunda, Järva, Ulriksdal, Hagalund, Vasalund och Råsunda (se figur 7) 

(Solna stad 2015B). Solna tillhör Stockholms centrala regionkärna men ligger i ytterkanten, 

fem kilometer nordväst om Stockholms city (Hellström & Fridén 2008). 
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Figur 7: Områdeskarta Solna 

Precis i anslutning till Arenastadens västra kant ligger Råstasjön (se figur 8, detalj 2). 

Området kring Råstasjön är en naturrik omgivning med öppna gröna ytor och 

motionsspår (Fabege 2014, s.12). Även längst med Dalvägen (se figur 8, detalj 3) vid 

Vasalundsparken (se figur 8, detalj 4) växer det höga träd och buskar. Som ett led i 

stadsutvecklingen har det i många år planerats för att förbättra och höja statusen på 

grönområdena kring Arenastaden (Berggren 2015). 

 

 
Figur 8: Översikt Arenastaden med detaljer 
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Genom Arenastaden går stora järnvägsspår, vilka skapar en fysisk barriär i stadsdelen. Den 

har på sätt och vis övervunnits genom två nya broar (se figur 8, detalj 5) och Arenastaden har 

blivit mer tillgänglig (Berggren 2015). 

 

Arenastaden är beläget bredvid Vasalund (se figur 8, detalj 6) med tillgång till idrottshall, 

simhall, förskolor skolor och lekplatser. Även Råstasjöns idrottsplats (se figur 8, detalj 7) 

ligger i anslutning till Arenastaden. Där finns en fotbollsplan samt en minigolfbana 

(Solna stad 2015C).  

 
Kommunikationer & framkomlighet inom området 

I Arenastaden förväntas hela området kunna nås till fots och gångbanorna planeras för att bli 

väl anpassade för fotgängare (Berggren 2015). Det finns cykelbanor i alla riktningar för att 

öka tillgängligheten till närliggande stadsdelar (Solna stad 2015D). 

Arenastaden har idag tillgång till kollektivtrafik genom pendeltåg, tvärbana och buss. Det tar i 

snitt 7 minuter att ta sig mellan Arenastaden och Stockholms central (SL 2015A). 

Kommunikationen med pendeltåg kommer att vara förbättrad från och med 2017 då citybanan 

öppnar och förbättrar tillgängligheten mellan Arenastaden och Odenplan. Från 2022 stärks 

kommunikationerna ytterligare då tunnelbanan kommer att gå från Odenplan, via Hagalund, 

till Arenastaden (SLL 2014). 

Det finns gott om bilvägar i anknytning till Arenastaden. Stadsdelen är lättåtkomligt genom 

sin närhet till både E4 och E18. Den är geografiskt lokaliserat nära Bromma flygplats och det 

går att ta sig dit på tio minuter med bil. Från Arenastaden går pendeltåg direkt till Arlanda 

(Fabege 2014, s.17). 

Stadsplanering & framtida utveckling 

Arenastaden var tidigare ett industriområde och är under utveckling. Dalvägen (se figur 9), 

vilket är den ursprungliga huvudgatan för området, förknippas än idag med industri. År 2009 

togs första spadtaget till det som idag är Arenastaden. En del befintliga byggnader från det 

tidigare industriområdet är ombyggda medan den största delen är rivna och ersatta med ny 

bebyggelse (Berggren 2015). 
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Figur 9: Dalvägen 2015-05-21 

De bostäder som finns och är under uppbyggnad idag uppgår till cirka 1500 stycken. 

Majoriteten är flerbostadshus men det finns även bostäder i stadsradhus belägna uppe på taket 

av Mall of Scandinavia (Fabege 2014, s.3). 

Arenastaden förväntas bli en levande stadsdel dagtid som nattetid (Fabege 2014, s.11). En 

blandad struktur av kontor, bostäder, service och evenemang ger utrymme för personer att 

besöka stadsdelen i olika avseenden vilket skapar ett flöde av heterogena människor. För att 

bemöta flödet har gångbanor breddats för att skapa mer inbjudande miljöer för människorna 

som ska vistas där. Utförlig planering ligger till grund för att identifiera lägen att skapa 

naturliga mötesplatser i. Gaturummens utformning är viktiga och de flesta byggnader har 

första våningen i marknivå som gör att lokalerna får kontakt med gatorna (se figur 10) 

(Berggren 2015). 
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Figur 10: Huvudgata Arenastaden 2015-05-20 

 
Redan innan planeringen av Arenastaden fanns kontor belägna i området och inflyttningen till 

de första lägenheterna skedde under 2012. Trots detta förväntas början för den mer kompletta 

och levande stadsdelen bli i samband med invigningen av Mall of Scandinavia som äger rum i 

november 2015.  Arbetet med Arenastaden förväntas därefter fortgå i många år framöver. 

Stora kontorsbyggnader är ännu under uppbyggnad och när dessa är klara planeras 

upprustning av de äldre byggnaderna i området. Ett bostadsområde med ytterligare 600-700 

bostäder planeras intill Råstasjön. Vidare önskas att gångstråk i närområdet förskönas och 

utvecklas för bättre integration mellan stadsdelar (Berggren 2015). 

 

De berörda fastighetsägarna jobbar tillsammans med utvecklingen av Arenastaden. Aktörerna 

anser att hållbar stadsutveckling och grönt företagande är viktigt. De nya bebyggelserna 

certifieras och byggs enligt olika typer av miljöklassningssystem t.ex. BREEAM. Så kallade 

gröna hyresavtal används för mer långsiktig miljömedvetenhet i både bygg- och 

förvaltningskedet (Berggren 2015). 
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Service 

Den nya nationalarenan, Friends Arena, invigdes 2012 och är Sveriges största 

evenemangsarena. Friends Arena ligger till grund för namnet Arenastaden. Alltifrån 

fotbollsmatcher till schlagerfestivaler äger rum i Friends Arena vilket leder till att personer 

med olika intressen kommer från hela Europa för att besöka stadsdelen (Berggren 2015). 

Arenan kan ta in upp mot 75 000 åskådare (Friends Arena 2015). Intill nationalarenan ligger 

Quality Hotel Friends som erbjuder 400 dubbelrum till allt från affärsresenärer till 

semestrande familjer. Högst upp på 25te våningen i hotellet finns en skybar och restaurang 

(Fabege 2014, s.2-3). 

 

Skandinaviens största köpcentrum, Mall of Scandinavia (se figur 11 & 12), kommer innehålla 

cirka 230 butiker på 101 000 kvm, 8 000 – 10 000 kvm restaurangyta, en biograf med 15 

salonger och gym (Mall of Scandinavia 2015). Även närservice som apotek, restauranger och 

kiosker finns tillgängliga för allmänheten i bottenvåningen i flera av kontorsbyggnaderna 

(Berggren 2015). 

 

 
Figur 11: Mall of Scandinavia & kontor TeliaSonera 2015-05-27 
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Figur 12: Visionsbild Mall of Scandinavia & kontor TeliaSonera  

 

Välkända företag som grannar & kluster 

Solna har i många år varit attraktivt för företagsetablering (Svenskt näringsliv 2014). Vanliga 

sektorer är ICT, ”Life Science”, finans och försäkring, bygg, livsmedel samt företagstjänster 

(Solna stad 2015E). 

 

När de pågående byggnationerna i Arenastaden är färdigställda kommer stadsdelen att 

innehålla 30 000 arbetsplatser på 450 000 kvm (Fabege 2014, s.2). Några av de företag som 

kommer att verka, eller redan är verksamma, i Arenastaden är SEB, Vattenfall, TeliaSonera, 

Svenska spel, Nike, Adidas och Fotbollsförbundet (Fabege 2014, s.15). 

 

Status & rykte 

Som ovan nämns förknippas Arenastaden ännu med industriområdet Dalvägen. Det gör att 

den förutfattade bilden av Arenastaden för många ännu är ett trist och industriellt område. 

Många har även besökt Friends Arena under tiden när övriga stadsdelen ännu var i 

uppstartsfasen och associerar därför idag området mest som en stor byggarbetsplats 

(se figur 13). Första intrycket gör stor påverkan och flertalet människor uppfattar därför inte 

Arenastaden som ett trevligt och inbjudande område, utan istället som avskilt och otillgängligt 

(Berggren 2015). 
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Friends Arena har dessutom mötts av dålig kritik från flera olika håll. I dagstidningar listas 

anledningar för varför den nya nationalarenan inte håller måttet. Exempel på det är akustik, 

logistik och ekonomi (Mattson 2014).  

 
Figur 13: Arenastaden under uppbyggnad 2013 

Vakanser 

Idag är 5 % av kontorslokalerna i Arenastaden vakanta (Datscha 2015A). Området är under 

utveckling och vakansgraden kan därför förändras inom nära framtid. 

6.3 Områdesbeskrivning Kista 

Kistas yta är uppmätt med hjälp av bl.a. marknadsföringsmaterial till cirka 290 hektar. Av 

dessa 290 hektar består 150 hektar av arbetsområde (se figur 20, s.39).  

 
Lokalisering 

Kista ligger i Järvaområdet i nordvästra Stockholm (Sax 2013, s.10). Området gränsar till 

Akalla, Husby, Rinkeby, Tensta, Helenelund samt Ursvik (se figur 14) och ingår i den 

regionala stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik (Hellström & Fridén 2008). 
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Figur 14: Områdeskarta Kista 

 

 
Figur 15: Översikt Kista med detaljer 

 

Sydväst om Kista finns Järvafältets grönområde (se figur 15, detalj 1) med stora gröna ytor 

och motionsspår. Järvafältet skapar möjlighet till olika aktiviteter (NCC 2015). Mellan Kista 

centrum och fram till Järvafältets grönområde finns verksamheter som grundskola, daghem 

och idrottshall (se figur 15, detalj 2) (Stockholmia förlag 2003, s. 356). 
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Kista omringas till stor del av motorvägarna E4 och nya E18 (se figur 15, detalj 3) 

(NCC 2015).  

 

Kommunikationer & framkomlighet inom området 

Restiden till Kista centrum från Stockholms central med kollektiva medel är 17 minuter. 

Stadsdelen kan nås med tunnelbana, pendeltåg och bussar (SL 2015B). I Kista arbetsområde 

finns bra bilvägar som gör det enkelt att ta sig fram med bil (Sabel 2015). 

 

Kista är lättåtkomligt från både E4 och E18. Via dessa vägar är det även enkelt att ta sig till 

både Arlanda och Bromma flygplats (Google Maps 2015). Arlanda nås även snabbt genom 

pendeltåg (SL 2015C). 

 

Till Kista finns flera cykelstråk och det är cirka 13 km cykelbana från Stockholms central till 

Kista (Trafiken 2015). 

 

Stadsplanering & framtida utveckling 

Kista har växt fram sedan mitten av 70-talet på ett gammalt militärområde (Sax 2013, s. 31) 

och är ursprungligen en så kallad ABC-stad (Sax 2013, s. 10). Stadsdelen är därmed uppdelad 

i tre olika områdena; arbetsområde, bostadsområde och serviceområde (se figur 16). 

Arbetsområdet var ursprungligen ett industriområde och är skapat efter bilen som norm (Sabel 

2015). 
 

 
Figur 16: Uppdelning av områden 

 
I Kista arbetsområde saknas ett bra utbud av naturliga mötesplatser och den enda vägen i 

Kista som har en antydan till urban kvalitet är Kistagången (se figur 17). De flesta vägarna i 
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det gamla industriområdet saknar trivsamma gångbanor och som gångtrafikant är det inte 

trevligt att befinna sig i området (se figur 18). Bostadsområdet är istället anpassat för gående 

och är separerat från trafiken, vilket var syftet med uppdelningen av områdena (Sabel 2015). I 

bostadsområdet finns omkring 5 600 bostäder (Stockholms stad 2014, s. 4).  

 

 
Figur 17: Kistagången 2015-04-20 

 
 

 

Figur 18: Gaturummet i Kista arbetsområde 2015-04-20 
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De flesta byggnaderna som ursprungligen uppfördes i Kista har inte förändrats. En av få 

byggnader som har ett modernt utseende är Kista Gallerian som år 2000 ombildades från det 

som då var Kista centrum. Även byggnader som bl.a. Kista Science Tower, Kistamässan och 

Victoria Tower har uppförts med mer modern karaktär (Sax 2013, s.154). 

 

Idag planeras samt utvecklas nya områden i och omkring arbetsområdet. Några av dessa är 

Kista Äng, Kista Gård, Kista Torn och Kistahöjden. Dessa områdesprojekt ingår i vision Järva 

2030 som påbörjades år 2009. Visionen är att, genom ökad integrationen mellan bostäder och 

kontor, skapa en levande stadsmiljö. De planerade områdena kommer framförallt att innehålla 

bostäder och däribland även studentlägenheter (Stockholms stad 2015B). 

 

Berörda fastighetsägare i Kista arbetar tillsammans med att utveckla omfattande delar som 

infrastruktur och kommunikation medan de på kvartersnivå arbetar individuellt. Klövern är en 

av de fastighetsägare som jobbar mot en ökad funktionsintegrering i Kistas arbetsområde. De 

ämnar ge området en modern och trevlig innerstadsmiljö. För att skapa detta ligger stort fokus 

på att utveckla nya och befintliga kvarter i området på ett lämpligt sätt så att de fungerar med 

stadsdelen som helhet. Ett sådant projekt är Kista Garden, vilket är ett bostadsområde som 

Klövern planerar att uppföra intill Victoria Tower (Sabel 2015).  

 

Stora fastighetsägare i Kista arbetar med miljöcertifiering som BREEAM och LEED och 

erbjuder gröna hyresavtal (Vasakronan 2012) (Klövern 2014). 

 

Service 

I Kista centrum ligger Kista Galleria som består av 120 butiker, 30 restauranger, två biografer, 

14 caféer, gym och bibliotek. Högst upp i gallerian finns även service i form av tandläkare, 

vårdcentral och arbetsförmedling (Kista Galleria 2015). Gallerian ger anledning för externa 

personer att besöka Kista (Sabel 2015) Kista Galleria är totalt 56 700 kvm stort 

(Citycon 2015) och varje dag besöker mellan 55 000 och 60 000 personer Kista Galleria 

(Sax 2013, s.155). 

 

Många av de 30 restauranger som finns i gallerian ligger i ett Food Court vilket lockar många 

som arbetar i Kistas arbetsområde. Andra lunchutbud finns även i nära eller direkt anknytning 

till företagen. Dessa restauranger används dock nästan enbart av företagens anställda 

(Easy Coffee Food 2015). 
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I arbetsområdet i Kista ligger Kistamässan. Där ordnas både professionella möten och 

kreativa evenemang och är därmed en stor mötesplats (Kistamässan 2014). I anslutning till 

Kistamässan ligger 120 meter höga Victoria Tower (se figur 19). I Victoria Tower finns 300 

hotellrum, omkring 5000 kvm lokalyta, restaurang, bar, samt konferens- och relax-

avdelningar (Klövern 2015). 

 

 
Figur 19: Victoria Tower & Kistamässan 2013 

 

Välkända företag som grannar & kluster 

I Kista arbetsområde arbetar cirka 30 000 personer.  Den största delen av företagen som är 

verksamma verkar inom informations- och kommunikationsteknologi, d.v.s. ICT 

(Stockholms stad 2014). Kista är ett av världens största IT-kluster och välkända företag som 

Ericsson IBM, Microsoft, Intel och Tele2 är stationerade i Kista (SISP 2014). 

 

Tack vare det stora utbudet av ICT-företag har både Kungliga Tekniska Högskolan och 

Stockholms Universitet sina utbildningar inom ICT placerade i Kistas arbetsområde 

(Ekberg 2014).  Cirka 7 000 personer studerar på världsnivå i Kista. De bringar kompetent 

arbetskraft till företagen (Sabel 2015). Tillgången till universitet ökar rörelsen av människor i 

området under kvällstid (Sax 2013, s. 124).  
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Status & rykte 

Utomlands är varumärket Kista världskänt genom sitt starka ICT-kluster och dess samverkan 

med de utbildningar som finns där. I Sverige har Kista ett sämre rykte. Det beror till största 

del av våldsamma händelser som inträffat i närliggande områden och i Kista (Sabel 2015).  

 

I grannområdet Husby utbröt år 2013 ett omfattande upplopp med dödskjutning och 

bilbränder (By 2014). 

 

Vakanser 

Idag är 5 % av kontorslokalerna i Kista vakanta (Datscha 2015B). Området är under 

utveckling och vakansgraden kan därför förändras inom nära framtid. 

6.4 Val av jämförelseobjekt 

Med avseende på många faktorer anses Kista vara mest jämförbart med Arenastaden.  

De båda stadsdelarna är lokaliserade i nordvästra Stockholm och har närhet till flygplatserna 

Arlanda och Bromma. Kommunikationerna är likvärdiga. Med kollektivtrafik nås bägge 

områdena via pendeltåg, bussar och så småningom även tunnelbana. Till Solna station går 

även tvärbana. Båda stadsdelarna är lokaliserade i anknytning till motorvägarna E4 och E18. 

Runt om både Arenastaden och Kista pågår omfattande vägbyggnationer för att integrera 

stadsdelarna med närliggande omgivning. 

Arenastaden och Kista är under utveckling. Stort fokus ligger på funktionsintegrering av 

kontor, bostäder och service. Den höga andelen kontorsfastigheter i områdena var betydande 

vid valet av jämförelseobjektet. 

Idag förknippas Arenastaden framförallt med Friends Arena men inom en nära framtid 

förväntas stadsdelen locka besökare till köpcentrumet Mall of Scandinavia. I Kista finns Kista 

Galleria. Köpcentrum utgör en attraktionskraft och ger ett väsentligt ökat serviceutbud. Att 

det är gallerior påverkar även gaturummen utanför. I bägge stadsdelarna är visionen ett 

levande område med trivsamma gaturum där människor kan mötas.  

 

En parameter som skiljer de två stadsdelarna åt är den att Kista anses vara ett IT-kluster. Ett 

antagande har gjorts att det inte har så stor påverkan för frågeställningen. Istället anses det 
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faktum att flertalet av hyresgästerna som är verksamma i båda områdena är välkända och 

stora ha betydelse för undersökningen. 

 

Att Kista har funnits och varit verksamt länge medan granskningen måste ske hypotetiskt 

gällande Arenastaden ses vara något positivt då det går att dra lärdom av Kista under 

utvecklingen av Arenastaden.  

6.5 Alternativa jämförelseobjekt 

Andra möjliga jämförelseområden som beaktats är Solna Business Park, Solna Strand, 

Hagalund, Hammarby Sjöstad, Dalénum, Nacka Strand, Hagastaden, Globen City, Kista 

Science City, Söderstaden och 3S. Dessa har bedömts som mindre likartade och har därför 

valts bort (se bilaga 1). 
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7. Undersökning och Resultat 

7.1 Jämförelse Kista Arenastaden 

Arenastaden och Kista har jämförts utifrån de tidigare nämnda parametrarna för att klargöra 

de likheter och skillnader som finns mellan dessa områden.  

 
Figur 20: Avgränsningar av Kista och Arenastaden 

Lokalisering 

Både Arenastaden och Kista ligger nordväst om centrala Stockholm.  Arenastaden ligger i 

Solna vilket tillhör Stockholms centrala regionskärna medan Kista, som är lokaliserat längre 

ut, tillhör stadskärnan Kista-Sollentuna-Häggvik. 

 

Bägge stadsdelarna ligger i anknytning till stora grönområden och motionsspår. Nära tillgång 

finns till dagis, skolor, parker och idrottshall. I Arenastaden är dessa dock lokaliserade i 

grannområdet Vasalund. 

 

Stora järnvägsspår går igenom Arenastaden och Kista omringas till stora delar av större vägar. 

 

Kommunikationer & framkomlighet  

De båda stadsdelarna har bra kommunikationsutbud. Kista kan nås genom tunnelbana, 

pendeltåg samt bussar och till Arenastaden går pendeltåg, bussar, tvärbana och år 2022 även 

tunnelbana.  Arenastaden och Kista är bägge bra lokaliserade i förhållande till E18 och E4 

som passerar intill de båda områdena. Detta underlättar för boende, arbetande och besökande 

att ta sig till och från områdena med bil. Utöver att vägarna skapar bra kommunikationer 
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bidrar de till miljöstörningar som buller. Flygplatserna Bromma och Arlanda är lättåtkomliga 

från bägge områdena. 

 

Stadsdelarna är väldigt olika sett till yta. Arenastaden är uppmätt till 50 hektar och Kista 290 

hektar. Skillnaden framkommer i figur 20 ovan. Då Kista är större än Arenastaden är det 

längre avstånd mellan olika adresser i stadsdelen. Kistas arbetsområde är i sin utformning i 

första hand anpassat för bilar. Enstaka gator har på senare år omvandlats till promenadgator 

och fler är under utveckling.  I Arenastaden är de flesta vägar planerade för gångtrafikanter 

genom breda gångbanor och bra belysning. Det finns tillgång till cykelstråk i både 

Arenastaden och Kista. 

 

De båda stadsdelarna är omringade av grönområden och infrastruktur som till viss del kan 

upplevas som barriärer för fotgängare. 

 

Stadsplanering & framtida utveckling 

Arenastaden har från grunden planerats för att skapa en helhet där bostäder, kontor och 

service är inkluderade. En del av bostäderna delar byggnad med köpcentrumet och stadsdelen 

är planerad för trevliga gångbanor och tilltalande mötesplatser. Målet är att människor på ett 

naturligt sätt ska förenas i sin vardag. Vid planeringen av Arenastaden beslutades det att 

bygga om eller riva flera av de befintliga byggnader som fanns vilket leder till att de flesta 

byggnaderna i Arenastaden är moderna och estetiskt tilltalande. I Arenastaden byggs nya 

höghus. Även tidigare byggnader har fått tillbyggnader på höjden. Andelen arbetsplatser och 

bostäder på den relativt lilla ytan ger en hög exploateringsgrad. 

 

Kista är planerat och uppbyggt efter ett tidigare stadsplaneringsideal. Arbetsområdet är därför 

idag avskilt från bostads- och serviceområde. Kista utvecklas mot att bli mer 

funktionsintegrerat och stort fokus läggs på att göra stadsdelen mer tillgänglig för fotgängare. 

Kista har utvecklats i omgångar sedan 70-talet och har därmed varierade byggnader gällande 

ålder och utseende. Höga byggnader som Kista Science Tower och Victoria Tower har 

tillkommit på senare år vilket ökar exploateringsgraden. I övrigt finns många lägre byggnader 

och sett till hela Kistas storlek är tätheten betydligt lägre än i Arenastaden.  

 

Arenastaden och Kista är planerade och byggda efter miljöcertifieringar och fastighetsägare i 

bägge områdena arbetar med att minska miljöpåverkan genom bl.a. gröna hyresavtal.  De 
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båda områdena är under utveckling med mål att efterlikna Stockholms innerstad med 

blandade funktioner och stora utbud av service och butiker. 

 

Service 

Kista och inom nära framtid även Arenastaden har stor attraktionskraft i köpcentrumet. 

Utbuden av shopping, nöjen och restauranger är stora vilket ger anledning för externa 

personer att besöka områdena. Det underlättar även för de som bor eller arbetar i stadsdelarna 

då snabba ärenden kan uträttas. Mall of Scandinavia kommer att vara större än Kista Galleria 

och förväntas attrahera fler besökare. 

 

I stadsdelar med mycket kontor bör det finnas ett stort utbud av lunchrestauranger och 

närservice för att vara attraktivt som arbetsplats. I Kista har många företag restaurangen i 

koppling till kontoren men det finns även ett bra lunchutbud i Kista Galleria. Även Mall of 

Scandinavia förväntas locka många lunchgäster och ett stort utbud av restauranger kommer 

därför att finnas som komplement till restaurangerna och närservicen som finns i 

kontorsbyggnaden och i gatuplan utanför gallerian i Arenastaden. I  nära anslutning till bägge 

stadsdelarna erbjuds träningsmöjligheter i form av motionsspår, simhallar, gym och 

idrottshallar. 

 

Friends Arena skapar förutsättningar för besök till stadsdelen från hela världen. 

Kistamässan fungerar även den som mötesplats för event, vilket ger ökad attraktionskraft för 

området. 

 

Välkända företag som grannar & kluster 

Anställda i Kista och Arenastaden jobbar nära andra stora och välkända företag varav flera är 

huvud-/Sverigekontor. I Kista är arbetsplatserna även lokaliserade nära högskolor och 

universitet. 

 

I Kista arbetar ungefär 30 000 personer vilket det är planerat för även i Arenastaden. 

 

Status & rykte 

Internationellt sett har Kista ett starkt varumärke för IT och utbildning men i Sverige 

förknippas området främst med oroligheter p.g.a. sin lokalisering. Även Arenastaden har mött 
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motgångar i form av kritik från media. Att det sker stora ombyggnationer i områdena har stark 

påverkan då platserna inte upplevs som trivsamma. 

Vakanser 

Idag är 5 % av kontoren i både Arenastaden och Kista vakanta. Bägge områdena är under 

utveckling och vakansgraderna ses därför inte som långvariga. 

7.2 Fokusgrupper 

Det här avsnittet presenterar resultaten av fokusgrupperna (se bilaga 3 & 4). Information som 

ansetts vara irrelevant berörs ytligt och väsentliga segment har stärkts med citat från 

deltagare. 

 

I fokusgrupperna definierades city främst som de stora gatorna kring Stockholms central och 

Stureplan med intilliggande tvärgator. City ligger därmed i närhet till tunnelbanestationerna 

T-centralen, Hötorget och Östermalmstorg. Området kring Odenplan var tveksamt medan 

Södermalm och Kungsholmen uteslöts. 

 

I fokusgrupperna diskuterades prioriteringen av läge och modernitet och alla var överens om 

att läget väger tyngre. Vissa oklarheter låg i att definiera vad ett bra läge är. Då det för vissa 

innebar att det ligger inne i city och att restiden är så kort som möjligt menade andra att vikten 

av närservice, träningsmöjligheter (gym, promenad-/löparstråk, simhall), grönområden och 

kluster har större inverkan. Det bör även finnas möjlighet till umgänge och nöje i direkt 

anknytning till, eller i närheten av arbetsplatsen. Detta finns i innerstaden och deltagarna 

menade på att det är kombinationen, och helheten, som gör city så attraktivt. 

 

”Det	  är	  närheten	  till	  allt,	  och	  så	  är	  det	  ett	  bra	  flöde	  på	  människor,	  

jag	  gillar	  att	  ha	  människor	  omkring	  mig.”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  27/4-‐15	  

	  

Det allra viktigaste är kommunikationerna och tillgängligheten till sin arbetsplats genom 

kollektivtrafik. Detta beror mycket på bekvämlighet och den svenska väderleken men det var 

även en trygghetsfråga. Är arbetsplatsen lokaliserad i innerstaden behövs ofta inte byte av 

linje på kollektivtrafiken, vilket ses som omständigt och tidskrävande. Totalt bör restiden inte 

överstiga 30 minuter. Kollektivtrafik är dock inte bara positivt. Den ska finnas nära och vara 

lättillgängligt, men bör inte påverka i form av ljud och buller. 
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”Restiden,	  rent	  spontant,	  känns	  allra	  viktigast”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  21/4-‐15	  

	  

”Jag	  åker	  hellre	  en	  station	  längre	  än	  tar	  en	  lång	  promenad”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  21/4-‐15	  

 

I city känns det ofta tryggt. Trots att det på många platser kan vara mindre trevliga gaturum 

ges en annan känsla vid vistelse där, jämfört med många andra delar i Stockholm. Flödet av 

människor har stor påverkan, även typ av människor. Personerna som rör sig i området 

påverkar hur platsen uppfattas. Upplevs de som otäcka, ovårdade eller obehagliga kan det 

vara mer positivt att området istället är folktomt. Att passera kontorskomplex kvällstid kan 

upplevas som otryggt då inga människor befinner sig i närheten. Även det estetiska intrycket 

påverkar upplevelsen. Bakgator uppfattas ofta mindre trevliga än huvudgatorna, även om de 

ligger centralt. 

 

Deltagarna var eniga om att det är viktigt med ett stort, varierat och hälsosamt lunchutbud på 

flera olika restauranger.  Det ska gärna finnas uteserveringar och barer. Även annan 

närservice som apotek och mataffärer gör läget mer attraktivt. 

 

Att jobba på ett kontor i nära anknytning till grönområden anses vara väldigt positivt. Att ta 

en promenad eller picknick under lunchen kan ge extra energi. Grönområdet bör inte vara för 

stort och måste hållas väl upplyst för att dygnet runt kunna ge enbart positiva känslor och inte 

upplevas som barriärer. Verksamheter i grönområden kan skapa flöden som stärker de 

positiva intrycken ytterligare. Om arbetsplatsen inte ligger i anslutning till grönområden är det 

viktigt med en innergård eller terrass för att kunna gå ut och ta luft utan att behöva röra sig vid 

stora bilvägar. 

 

”Jag	  vill	  ha	  nära	  till	  ett	  eller	  flera	  grönområden,	  

men	  det	  ska	  inte	  vara	  omringat	  av	  en	  skog”	  

	   Deltagare	  i	  fokusgrupp	  27/4-‐15	  
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Exempel togs upp om möjligheten att avstå från att söka spännande och intressanta 

anställningar p.g.a. arbetsplatsens läge. I en diskussion om Swedbanks nya huvudkontor i 

Sundbyberg enades deltagarna om att de hellre jobbar på ett omodernt kontor inne i city men 

att de om 5-10 år eventuellt kommer kunna tänka sig att flytta ut. Detta enbart om stadsdelen 

då hunnit bli mer utvecklad med bättre kommunikationer, lunchutbud och möjlighet till att 

utföra lunchärenden. Ingen kunde föreställa sig att tacka nej till en intressant anställning p.g.a. 

omoderna kontorslokaler.   

 

”Jobbar	  man	  själv	  där,	  ska	  grundläggande	  faktorer	  fungera	  och	  det	  ska	  inte	  se	  ut	  som	  skit”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  27/4-‐15	  

	  

Det måste vara grundläggande standard och bra arbetsklimat men mer krävs inte såvida det 

inte är viktigt för marknadsföringen och därmed i säljande syfte. Ett ofräscht och nedgånget 

kontor ger bilden av ett nedgånget företag. 

 

”Jag	  kan	  sitta	  på	  ett	  sunkigt	  kontor	  i	  Stockholm	  men	  jag	  tror	  inte	  ens	  att	  jag	  skulle	  kunna	  ta	  

ett	  jobb	  i	  Kista.	  Det	  är	  sunkigt	  där	  och	  det	  är	  en	  sunkig	  buss	  dit	  …	  Men	  det	  är	  lite	  status	  bland	  

företagen,	  man	  vill	  vara	  som	  alla	  andra.	  Om	  alla	  skulle	  sitta	  i	  Kista	  skulle	  jag	  också	  kunna	  

göra	  det”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  27/4-‐15	  

 

Status och image är en viktig faktor. Det finns en vilja att kunna identifiera sig med, och 

efterlikna framgångsrika personer och uppfattningen är att de generellt är placerade på de 

bästa lägena inne i city.  Trots en del oenighet kring tanken på att sitta utanför stadskärnan så 

var alla eniga om att de med större sannolikhet skulle vilja det om det inom branschen var 

populärt att lokalisera sig där, t.ex. genom kluster.  

 

”Fler	  andra	  företag	  känns	  viktigare	  än	  närhet	  till	  universitet	  och	  högskolor”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  21/4-‐15	  

 

”En	  tydlig	  imagefråga.	  Vissa	  branscher	  kräver	  att	  man	  sitter	  på	  typ	  Biblioteksgatan”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  21/4-‐15	  
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”Det	  säger	  ganska	  mycket	  vad	  man	  jobbar	  med,	  om	  man	  säger	  att	  man	  jobbar	  i	  Kista”	  

Deltagare	  i	  fokusgrupp	  21/4-‐15	  

Diskussionerna ledde till viss påverkan av deltagarnas åsikter och i slutet av mötet 

omformulerade sig vissa gällande de faktorer som de i början ansåg vara viktigast. Tydligt var 

att de faktorer som bedöms vara av störst betydelse sammanfaller med de förhållanden som 

idag främst uppfylls i city.  
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8. Analys & diskussion 
I den första delen av kapitlet diskuteras resultaten av jämförelsen mellan Arenastaden och 

Kista. Detta kopplas därefter ihop med tidigare studier kring attraktiva stadsdelar och 

resultaten från fokusgrupperna. Stycket 8.3 utgår från de två tidigare styckena men placerar 

Arenastadens styrkor och svagheter i fokus. 

 

Analys och diskussion sker med utgångspunkt i de hypoteser som presenterades i kapitel 4. 

 

! Framgångsrika företag lokaliserar sig i attraktiva kontorslokaler för att lättare 

rekrytera eftertraktad personal. Läget anses vara den primära faktorn och en bra 

arbetsplats präglas av att omgivningen är attraktiv och trivsam. 

 

! Genom att bättre integrera geografiskt närliggande områden ökar attraktionen för hela 

stadsdelar. 

 

! Där många områden med hög andel kontor behöver göra omfattande förändringar för 

att integrera med närservice och bostäder så följer Arenastaden, som byggs upp nästan 

helt från grunden, dagens ideal för stadplanering. 

8.1 Diskussion av jämförelsen 

I jämförelsen mellan Arenastaden och Kista har det framkommit att de likartade områdena 

även har många och betydande skillnader. 

 

Kista är mycket större och lokaliserat längre bort från stadskärnan. Stockholm växer och med 

Hagastadens pågående utbyggnad (se bilaga 1) och utvecklingen av tunnelbanan så är det 

sannolikt att det inom överskådlig framtid går att se Solna som en del av centrala Stockholm 

om framkomligheten förenklas över gränserna.  

 

Kommunikationerna till Arenastaden och Kista är jämförbara. Kontakten med vägnätet är 

utvecklade i båda områden och det går att ta sig till bägge områdena med olika typer av 

kollektivtrafik och med cykel. Det bör vara möjligheten till variation, snarare än restiden från 

specifikt Stockholms central, som har störst påverkan då resan till arbetsplatsen blir smidig 

trots utgångsläge i olika delar av Stockholm. 
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Den nära tillgången till bil- och kollektivtrafik i bägge stadsdelarna innebär geografisk närhet 

till järnvägar och motorvägar vilket medför buller. Att ha stora vägar i och omkring området 

gör även att det blir mindre tillgängligt för gång- och cykeltrafikanter. I Arenastaden har broar 

byggts över järnvägarna för att minska de negativa effekterna av dessa. Grönområden är 

fantastiska tillgångar om de underhålls och behandlas men kan även utgöra fysiska barriärer 

om de anses vara otrygga att vistas i och i närheten av. Både Arenastaden och Kista har närhet 

till stora grönområden som idag är relativt snåriga men har stora möjligheter att bli trevliga 

och populära platser att besöka. Grönområden kan också utnyttjas som motionsspår och även 

gym, sporthall och simhallar finns i anknytning till bägge stadsdelarna och utgör bra service. 

 

Den mest väsentliga skillnaden mellan Arenastaden och Kista är stadsplaneringen. I Kista 

idag är uppdelningen av de olika områdena; bostäder, kontor och service, fortfarande väldigt 

påtaglig och ett fåtal gator i arbetsområdet anses levande. När kontorstiden är över blir 

området istället ensligt och de slutna fasaderna samt de tomma gatorna kan ge känslor av 

obehag och otrygghet. Idag pågår omfattande byggnationer som ska göra stadsdelen mer 

tillgänglig och fler är under planering. Området är väldigt stort och på flera håll är det ännu 

bilen som är det primära transportsmedlet. Kontorsarbetarna integreras i liten mån med de 

boende och övriga som vistas i Kista. I arbetsplatsområdet finns inget som attraherar externa 

utan Kista Galleria fungerar i det hänseendet bättre som en mötesplats. I Arenastaden har 

istället människan varit i fokus redan från planeringsfasen. Med en mindre yta och trevliga 

promenadstråk är förhoppningarna att anställda på företagen i stadsdelen inte ska ha någon 

användning av bilen under arbetsdagens gång och stadsplaneringen ämnar skapa spontana 

möten mellan anställda, boende och externa besökare.  

Både Arenastaden och Kista är idag under utveckling och delar visionen om en levande miljö 

under alla tider på dygnet. Bostäder och kontorslokaler är planerade i nära anknytning till 

varandra för att motverka effekterna som uppkommer både vid kontorskluster och i de s.k. 

sovstäderna. Servicen ska vara tillgänglig för både boende och arbetande, vilket leder till att 

de i större utsträckning möts i vardagen. I innerstaden är det hög täthet. En hög 

exploateringsgrad bör generera en högre upplevd känsla av innerstadsmiljö då fler personer 

vistas på en mindre yta. I Arenastaden är exploateringsgraden större än i Kista. 

 

Kista Galleria och så småningom Mall of Scandinavia utgör anledningar för besökare att 

komma till Kista och Arenastaden och för boende och arbetande att stanna kvar i stadsdelarna. 



 

 48 

En av nackdelarna med gallerior är risken att besökarna håller sig inomhus och att det istället 

blir ödsligt på gatorna. Många som har varit i Kista har enbart befunnit sig vid tunnelbanan, i 

gallerian, och där emellan. Fokus på gaturummet är därför väsentligt för att skapa en trivsam 

miljö utanför köpcentrumet där människor vill vistas. För köpcentrum spelar en annan viktig 

faktor in, vädret. Väder har en stor påverkan av besökarantalet. När vädret är dåligt är det 

prefererande att åka till ett köpcentrum istället för att promenera ute på shoppinggatorna i city. 

 

För externa besökare kan Kista upplevas mindre inbjudande på grund av dåliga rykten om 

området och de kan då välja att besöka ett annat shoppingcenter istället för Kista Galleria. 

Arenastaden har en fördel i Friends Arena. Stadion utgör en attraktionskraft, och skapar 

möjligheter för fler personer att besöka stadsdelen, och även Mall of Scandinavia i samband 

med evenemang. 

 

I både Arenastaden och Kista har högstatus-företag valt att etablera sig. Kista är ett 

framgångsområde för företag verksamma inom ICT. Personer i ICT-branschen sitter gärna på 

kontor i Kista för att profilera sig och jobba nära liknande företag. Andra branscher anser inte 

att Kista är lika attraktivt som arbetsplats. När de planerade kontorsbyggnaderna i 

Arenastaden är färdigställda kommer antalet kontorsarbetsplatser kommer vara cirka 30 000 

vilket det idag är i Kista. Det innebär att samma antal personer kommer vara verksamma på 

en mindre yta i Arenastaden. Det leder till ett större flöde än i Kista då människorna rör sig 

längst samma stråk. Under vissa timmar på dygnet kommer aktiviteten vara hög på allmänna 

platser i området när de anställda rör sig till och från deras kontor. Fördelarna med universitet 

och högskolor i området har inte klargjorts men att jobba nära och tillsammans med läroverk 

är ett sätt att marknadsföra sitt företag och locka nya anställda. 

 

För företag är det viktigt att etablera en bra status och sitta i moderna och miljövänliga 

kontorslokaler. Att tänka på miljön är viktigt idag vilket blir tydligt genom den stora 

utbredningen av bl.a. gröna hyresavtal. 

 

Vakansgraden är enligt Datscha 5 % i både Arenastaden och Kista. Bägge är 

utvecklingsområden och därmed ges inte tillräcklig information för att resultaten ska kunna 

tolkas på ett riktigt sätt. 
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8.2 Attraktiva lägen för kontor 

För att en arbetsplats ska vara attraktiv att arbeta på är det viktigt att den håller en viss 

standard. Bra klimat och smarta planlösningar är viktiga faktorer för att skapa trivsel på ett 

kontor. Men det allra mest moderna och yteffektiva kontoret uppfattas inte som mest attraktivt 

om det brister i sin lokalisering. Som nyutexaminerad önskas en anställning på ett attraktivt 

företag som sitter på en eftertraktad adress. Vad som utgör en eftertraktad adress skiljer sig 

mellan branscher men city har i regel ett gott rykte. I innerstaden finns närhet till allt; 

människor, service, kommunikationer och nöjen. Därmed finns större möjligheter att variera 

sin vardag. 

Genom att integrera områden förväntas en större attraktion för stadsdelarna uppnås genom 

ökad täthet och förbättrad service och kommunikation. Med utgångspunkt från 

översiktsplanen pågår idag utveckling av flera områden i Stockholm där stadsdelar i 

Stockholms utkanter förväntas knytas samman. Exempel på det här är Kista Science City, 

Söderstaden och 3S (se bilaga 1). Förhoppningarna är att öka möjligheten att röra sig till fots 

eller på cykel mellan olika stadsdelar. För att det här ska vara genomförbart krävs att 

exploatörer och fastighetsägare lägger stort fokus på gaturummens utformning för att skapa 

attraktiva och trivsamma miljöer. För att få invånarna att lämna bilen hemma bör smidigheten, 

upplevelsen och stimulansen av att befinna sig på gatan väga tyngre än bekvämlighet med 

bilen. Att integrera stadsdelar kommer i längden också att generera en högre status till 

området och blir mer konkurrenskraftigt då det bättre kan jämföras med innerstaden.  

 

Ett stort utbud av restauranger, butiker och nöjen ökar attraktiviteten och lockar fler 

människor till platsen. Genom att skapa naturliga mötesplatser och göra områden mer 

tillgängliga för gång- och cykeltrafikanter ökar möjligheterna för besök mellan stadsdelarna. 

En arbetsplats bör ligga i områden med stort service- och restaurangutbud. Möjligheten till 

träning, snabba ärenden, varierade luncher och umgänge i direkt anslutning till kontoret ökar 

uppfattningen om att arbetsplatsen ligger i ett bra läge. Genom integration av stadsdelar blir 

arbetsplatsen mer tillgänglig men det är värt att diskutera huruvida de anställda kommer att 

röra sig mellan stadsdelarnas gränser i samband med, och under arbetstimmarna. Med 3S som 

exempel känns bilen som ett mer trovärdigt alternativ om en kontorsarbetande i Solna 

Business Park ska ta sig till Solna strand för ett möte. Storleken av området spelar därför en 

viktig roll. Sett ur arbetsplatsernas synvinkel bör närhet till service innebära mycket korta 

avstånd. 
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Vikten av avstånd till kollektiva medel diskuterades i fokusgrupperna. Att smidigt kunna ta 

sig till och från sin arbetsplats är oerhört viktigt. Det är inte bara restiden till området som är 

av betydelse utan hållplatsens placering i förhållande till kontoret. Upplevs avståndet som för 

långt är ett område längre bort men i bättre anslutning till en hållplats mer attraktivt enligt 

fokusgrupperna. Därmed ligger stor vikt i var hållplatserna är placerade. Detta spelar i sin tur 

roll för hur flödet i området blir.  Var bostäderna är placerade i stadsdelen har också påverkan. 

Är bostäder, kontor och service integrerat blir det ett ökat flöde då människor passerar 

varandra när de ska utföra sina ärenden. Människor strävar även efter tidseffektivitet och tar 

sällan omvägar. Om stadsdelens boende inte naturligt passerar kontoren på väg till och från 

tunnelbana och butiker etc. så kommer de sällan att vistas i de områdena. 

 

Det är tydligt att det idag finns en önskan att skapa innerstadskänsla i stadsdelar utanför 

Stockholms stadskärna för att öka attraktiviteten. Folk vill vistas i levande områden men 

dessa går inte att tvinga fram. Det måste finnas en anledning för folk att besöka området för 

att skapa liv och rörelse. För att uppnå den levande miljön och de flöden som finns i 

Stockholms innerstad måste många faktorer samspela, vilket kräver mycket planering. För att 

vilja vistas på gatorna spelar gaturummen en stor roll. Finns inte känslan av välkomnande och 

trygghet kommer folk att undvika att passera den vägen. Bakgator är en typisk väg som 

människor undviker på grund av att de saknar de faktorer som skapar trygghet. Därmed bör 

många bakgator förbättras för att minska otrygga områden. Det medför även fler alternativa 

vägar och kan ge hela området ett ökat flöde. 

 

Andra områden i en stadsdel som under vissa delar av dygnet anses uppfattas som otrygga är 

parker och grönområden. Under ljusa dagar är dessa en tillgång där många olika aktiviteter 

kan utföras, men när det är mörkt upplevs de inte som lika trevliga. För att parker och 

grönområden inte ska uppfattas som otrygga behöver de vara väl underhållna och belysta. Om 

detta inte är uppfyllt upplevs de istället som barriärer. I tidigare studier anses inte 

grönområden och vatten öka det monetära attraktionsvärdet för kontorslokaler. Men 

fokusgrupperna tydliggjorde det positiva i att ha nära till grönområden genom möjligheten till 

miljöombyte under dagen. Vatten och grönska ökar därför den upplevda attraktionen i ett 

område. 
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Status i en stadsdel påverkas starkt av människorna som vistas där. Citys goda rykte beror till 

stor del av att det rör sig vårdade och välklädda människor i området som många gärna 

identifierar sig med. Även företag jobbar mycket på sin image, och företagets anställda väljer 

företag med en image som passar dem. Genom att placera sina lokaler nära andra välkända 

och framgångsrika företag inom liknande branscher stärks imagen. 

 

Genom designade kontor och gröna avtal visar företag en attraktiv sida utåt men det påverkar 

inte de anställda i särskilt stor utsträckning. 

8.3 Arenastaden – styrkor & förbättringsmöjligheter 

I Arenastaden har stora och välkända företag från olika branscher valt att etablera sig. Detta 

skapar attraktion i form av status för andra företag genom att det skapas en image. Ett 

attraktivt område lockar människor och för att ett område ska uppfattas som attraktivt krävs 

människor. Stadsplaneringen i Arenastaden är skapad med människan i fokus och har alla 

förutsättningar för att upplevelsen ska vara en trivsam och attraktiv stadsdel för boende, 

arbetande och besökande i Arenastaden. 

 

Människor från hela Europa har redan besökt stadsdelen i samband med evenemang på arenan 

och stor attraktionskraft kommer att finnas i Mall of Scandinavia som förväntas bli ett 

köpcentrum utöver det vanliga. För att frambringa liv och rörelse även utanför dessa kärnor 

skapas naturliga mötesplatser och trevlig miljö i hela stadsdelen. Belysning och 

vägutformning har noga planerats i Arenastaden för att i viss mån styra över var människorna 

kommer att röra sig och placeringen av arenan och bostäderna på andra sidan 

kontorskomplexet är en del i planen för att skapa naturliga flöden i hela stadsdelen. Under 

vissa kontorstider och innan event på Friends Arena kommer flödet på gatorna i stadsdelen att 

öka väsentligt. Genom utökad aktivitet på gatuplan i form av fler restauranger och barer finns 

möjlighet att öka utbredningen av människor i hela stadsdelen. 

 

Friends Arena har mötts av dålig kritik och då arenan har varit i bruk sedan 2012 har många 

besökt Arenastaden tidigt under uppbyggnadsprocessen av stadsdelen. Det har gett bilden av 

ett tråkigt område med dåliga kommunikationer. I och med invigningen av Mall of 

Scandinavia är förhoppningarna att Arenastaden kommer att omtalas på mer välkomnande 

och tilltalande sätt. 
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Arenastaden sett ur ett större perspektiv är lokaliserat väldigt bra med närhet till både centrala 

Stockholm och sammanhängande gröna stråk. Arenastaden är stort nog att rymma de 

funktioner som kan anses vara nödvändiga för att kunna benämnas som en stadsdel och 

tillräckligt litet för att skapa flöden och därmed ett levande område. I Arenastaden är det 

möjligt att ta del av hela stadsdelens utbud genom att röra sig till fots. Kommunikation är av 

största betydelse vad gäller ett bra läge och det finns flera olika sätt att ta sig till Arenastaden 

både privat och kollektivt. Kommunikationerna förväntas dock inte fungera ordentligt förrän 

citybanans invigning år 2017 och kommer sedan att stärkas ytterligare år 2022 genom tillgång 

till tunnelbana. Kollektivtrafiken går idag främst till Solna station och för att ta sig till de 

kontor och bostäder som ligger närmast vattnet är det en bit att promenera. Då Arenastaden 

ännu är under utveckling är det bara tillfälligt. När stadsdelen anses mer levande och 

kundunderlaget ökar bör även turtätheten göra det i form av fler tåg- och bussavgångar. Bra 

kommunikationer, även på nära avstånd, är viktiga för att Arenastaden ska bli attraktivt.  

 

Sett ur mindre perspektiv återstår många steg innan Arenastaden är fullt integrerat med, och 

väl tillgängligt för, omkringliggande områden. En del problem har redan åtgärdats, t.ex. de 

nybyggda broarna över järnvägen, men det finns ännu många möjligheter till förbättring. 

Huvudgatan i Arenastaden är Evenemangsgatan och bortsett från Mall of Scandinavia väntas 

det största flödet av människor att röra sig där. För att skapa alternativa vägar och öka 

trygghetskänslan i området bör större fokus läggas på de mindre gatorna. Genom bättre och 

mer öppna stråk genom Vasalundsparken till området Vasalund kan boende och arbetande i 

Arenastaden och Vasalund bättre nyttja båda områdena. En sådan åtgärd skulle tillföra mer liv 

och rörelse i båda stadsdelarna samt förbättra tillgängligheten för Arenastaden till utbud av 

skola, dagis, vård och omsorg 

 

Arenastaden är omgivet av grönområden och har potential att attrahera många målgrupper. 

Genom att skapa verksamheter vid vattnet och på gräsplättar kommer bl.a. motionärer, 

barnfamiljer och kompisgäng oftare vistas på platserna. Det kommer även motverka att de 

upplevs som otrygga och därmed blir fysiska barriärer. Bostäderna som kommer att byggas 

vid Råstasjön är ett väldigt bra sätt att minska uppfattningen av dessa barriärer genom att 

staden bättre integreras med naturen. 
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9. Slutsatser  
Med uppsatsen som underlag är det möjligt att konstatera att hyror för kontor i innerstaden 

inte är höga av en slump. Personer som är eftertraktade på arbetsmarknaden anser att 

arbetsplatsens läge är en primär faktor vid val av anställning. Det är främst områdets status 

och tillgänglighet till kommunikationer samt urbana verksamheter som skapar ett attraktivt 

område för kontor. 

 

För att definieras som stadsdel bör ett område ha en blandad struktur av bostäder, kontor och 

service som till lämplig grad är integrerade med varandra och därmed skapar en levande 

miljö. Området som benämns som stadsdel bör således inte ha en större storlek än att det 

enkelt går att ta sig från ena sidan till den andra till fots. I Arenastaden byggs många kontor på 

ett litet område och allmänt kända företag har valt att lokalisera sig i stadsdelen. Arenastaden 

är på många sätt jämförbart med andra arbetsområden som t.ex. Kista men stadsdelarnas 

storlek och stadsplanering utgör alltför stora skillnader för att de helt ska kunna likställas. I 

Arenastaden skapas en stark innerstadskaraktär genom hög täthet och funktionsintegrering. 

Det är en stadsdel med stort fokus på kontor medan Kista i dagsläget mer rättvist bör 

benämnas som en stadsdel innehållande ett arbetsområde. 

 

Med dagens förutsättningar kommer Arenastaden inom några år att ha ett kommunikationsnät 

och serviceutbud likställt tillgångarna i city. Men för att skapa citys attraktionskraft och goda 

rykte krävs ytterligare utveckling av Arenastaden och dess omgivning. De stora attraktionerna 

Mall of Scandinavia och Friends Arena förväntas dra mängder av besökare till stadsdelen. För 

att minska risken att alla samlas på samma ställen bör serviceutbudet i större grad sträcka sig 

utanför dessa kärnor. Ökad verksamhet i markplan på fler platser i Arenastaden och mer 

tilltalande bakgator skapar möjlighet för ökade flöden i hela stadsdelen. Även grönområden 

bör bli mer inbjudande och gångvägar till andra stadsdelar förskönade. Genom fortsatt 

reducering av sådana barriärer ökar möjligheten att ta del av grannområdens utbud vilket 

bland annat innefattar vård, skola och omsorg.  

 

I takt med att Stockholm växer kommer uppfattningen av vad som är innerstad också att göra 

det. Högst sannolikt är att Solna, och Arenastaden, med tanke på sin lokalisering, en dag 

kommer att tillhöra de centrala delarna. Det är dock inte förrän invånaren uppfattar 

Arenastadens lokalisering som central som den kommer att vara det. Det goda ryktet om city 
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skapar därmed hinder för Arenastaden att till sin helhet kunna jämföras med innerstaden. 

Mycket antyder att Arenastaden kommer att fortsätta attrahera välkända företag och som följd 

av det vara ett högstatus-område för kontor. Arenastaden bör därmed fungera som ett 

definitivt, men inte fullständigt, substitut till city. 

9.1  SWOT-analys ur ett kontorsperspektiv 

En SWOT-analys är ett verktyg som redogör för styrkor (Strengths), svagheter (Weakness), 

möjligheter (Opportunities) och hot (Threats). I den här uppsatsen används SWOT-analysen 

för att analysera nuläget och klarlägga styrkor, svagheter, möjligheter och hot inför 

Arenastadens framtid. 

 

Den här SWOT-analysen är skapad med uppsatsen som underlag för att ge stöd, inspiration 

och idéer till den fortsatta utvecklingen av Arenastaden. Det kommande årsskiftet utgör 

tidpunkt för analysen. Mall of Scandinavia är således nyligen invigt, vilket innebär ett 

förväntat startskede för den levande stadsdelen. Dock är stadsdelen ännu under uppbyggnad 

och brister därmed i ett antal avseenden. 

 

Styrkor 

• Funktionsintegration 

• Stadsplanering  

• Storlek 

• Mall of Scandinavia 

• Friends Arena 

• Välkända företag 

Svagheter 

• Barriärer 

• Kommunikation 

• Vård, skola & omsorg 

Möjligheter 

• Grönområden 

• Lokalisering 

• Ökad verksamhet i markplan 

• Alternativa vägar 

Hot 

• Rykte 

• Aktivitet begränsad till ”kärnor” 
- Mall of Scandinavia, Friends Arena 
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9.2 Uppsatsens brister och styrkor 

Uppsatsen har skrivits med underlag från tidigare studier kring ämnet och egen forskning i 

form av fokusgrupper och intervjuer. Relevant information och stöd av teorier och teser har 

getts av Fabege som hjälpt till under uppsatsens skapande. För att motverka ett vinklat arbete 

har Klövern, som är en stor aktör i Kista, kontaktats för att ge ytterligare underlag till 

uppsatsen. Flera olika perspektiv har därmed beaktats under processen vilka tillsammans har 

lett fram till slutsatserna. 

 

Det är möjligt att ifrågasätta huruvida undersökningen skulle lett till samma resultat om något 

annat jämförelseobjekt hade valts ut samt om fokusgrupperna hade varit mindre homogena 

eller av en annan grupp av människor, antingen inom en annan bransch eller med mer 

arbetslivserfarenhet. Flera empiriska undersökningar som intervju- eller enkätstudie hade lett 

till starkare och mer övertygande resultat. 

9.3 Förslag till fortsatta studier 

För vidare undersökning är det av intresse att gå djupare in på delar som enbart nämns i den 

här uppsatsen. Miljöaspekten, t.ex., är en otroligt viktig del i att bygga hållbara städer. 

 

I den här studien benämns endast de hypoteser som skapades runt frågeställningen. Dessa är 

viktiga för analys och diskussion och en empirisk undersökning av dessa hade varit högst 

intressant och viktiga för resultaten. Genom vidare empiriska studier kan även undersökning 

ske ur andra perspektiv. Vad anser företagen eller de anställda som är verksamma i bägge 

stadsdelarna om arbetsplatsens läge? 
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http://www.stockholm.se/-/Karta/ [2015-05-27] Tillägg av författarna 
 
Figur 16: Uppdelning av områden 
Källa: Bing Maps (2015). Tillägg av författarna 
 
Figur 17: Kistagången (2015-04-20) 
Foto: Författarna 
 
Figur 18: Gaturummet i Kista arbetsområde (2015-04-20) 
Foto: Författarna 
 
Figur 19: Victoria Tower & Kistamässan 2013 
Källa: Artexis Easyfairs (2013). Kistamässan exteriör [Online] Tillgänglig via 
http://news.cision.com/se/kistamassan/i/kistamassan-exterior,m1240 [2015-05-27] 
 
Figur 20: Avgränsningar för Kista och Arenastaden 
Källa: Se bilaga 2 
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BILAGA 1 
Alternativa Jämförelseområden 
 
Solna Business Park 

I likhet med Arenastaden så är det Fabege som står som fastighetsägare till de flesta 

fastigheter i Solna Business Park. I stadsdelen finns bra serviceutbud och närhet till shopping 

och nöjen i både Sundbyberg och Solna (Fabege 2014). 

 

Solna Business Park har inte valts som jämförelseobjekt då det är en företagspark som idag 

inte vidare integreras med bostäder och människors vardagsliv. Ett fåtal externa personer rör 

sig i området för att handla mat eller träna men utöver detta finns ingen större attraktionskraft. 

 

Solna Strand 
Solna Strand, tidigare Vreten, har många likheter med Arenastaden. Det är ett tidigare 

industriområde som utvecklats till en helt ny stadsdel. De anställda förväntas kunna ta båten 

till arbetet (Vasakronan 2015). Arenastaden och Solna Strand ligger båda i Solna och är 

jämförbara i modernitet, storlek och närhet till grönområden och natur. 

 

Solna strand har inte valts som jämförelseobjekt då det inte finns några bostäder utan 

benämns som ett renodlat arbetsområde med bra närservice. Det finns ingen motsvarighet för 

Mall of Scandinavia och hyresgästerna i Solna Strand är inte heller jämförbara med 

Arenastaden, varken sett till varumärken eller storlek. 

 

Hagalund 

Beräknas i framtiden bli en knytpunkt för Solna med utbud av kontor, bostäder, butiker och 

service. Hagalund är ännu i planeringsstadium och därmed inte ett bra 

jämförelseobjekt.(Solna stad 2014) 

 

Hammarby Sjöstad 

Hammarby Sjöstad är ett gammalt industriområde som omvandlats till en modern blandad 

stadsdel där Fabege idag är verksam som största fastighetsägare för kontor. I Sjöstaden 

integreras bostäder och kontor för en levande miljö och trevliga gaturum. I Hammarby 

Sjöstad ligger boendet i fokus och främst tjänsteföretag är verksamma (Fabege 2015) 
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Trots likvärdig historia och stadsplanering anses inte Hammarby Sjöstad vara ett bra 

jämförelseobjekt då det ännu inte finns ett stort utbud för shopping samt skiljer sig från 

Arenastaden i sin geografiska lokalisering och sitt kommunikationsläge. 

 

Dalénum 

En attraktiv och levande stadsdel är under uppbyggnad på Lidingö. Här finns kontor, handel 

och bostäder med närhet till vackra naturområden (JM 2015). 

 

Dalénum liknar Arenastaden i många parametrar men används inte som jämförelseobjekt 

p.g.a. geografiskt läge, otillräckligt serviceutbud och i avsaknad av likvärdig tillgänglighet, i 

synnerhet kollektivtrafik. 

 

Nacka Strand 

Nacka Strand är ett tidigare industriområde som omvandlades under 90-talet till arbetsområde 

med välkända företag som Ericsson och Telia. Idag pågår utvecklingen till en levande 

stadsdel med bostäder, restauranger och caféer (Nacka Strand 2015). Idag läggs allt större 

fokus på boende och kontorslokaler kommer att omformas till bostäder (Ekberg 2015). 

 

Nacka Strand nås enbart via buss, bil eller båt och är inte direkt beläget till Gallerian Nacka 

Forum. Nacka strand anses inte vara det bästa jämförelseobjektet. 

 

Hagastaden 

I Hagastaden integreras bostäder och arbetsplatser till en modern stadsdel med närhet till City 

och grönområden. I Hagastaden läggs fokus på Life Science och människan (Hagastaden 

2015A). I Hagastaden finns ett varierat utbud av restauranger, caféer, träningsmöjligheter och 

livsmedel (Hagastaden 2015B). 

 

Arenastaden kommer till stor del att definieras av butiker och nöjen. Bristen på detta i 

Hagastaden gör att det inte bedöms vara ett likvärdigt projekt. 

 

Globen City 

I Globen City finns flera kontorslokaler med närhet till galleria och flertalet arenor. Här finns 

ett stora evenemangs- och serviceutbud och många människor besöker området i samband 
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med evenemang och shopping (Globen City 2015). Globen City byggdes mellan 1989-2001 

(Wredenmark 2013). 

 

Stadsplanering och modernitet är de största skillnaderna från Arenastaden och Globen City 

anses därför inte vara mest lämplig som jämförelseobjekt. 

 
Kista Science City – Ett område som består av främst Kista, Akalla, Hjulsta, men även 

Järfälla, Sollentuna, Sundbyberg, Solna (Suraiya 2015). 

 

 
Källa: Google maps (2015) Med tillägg av Nicole Ferreira Sjöström och Sofie Eriksson 

 

Söderstaden – Ett utvecklingsområde som består av globenområdet, slakthusområdet, södra 

Skanstull, och Gullmarsplan-Nynäsvägen (Stockholms stad 2015).  

 
Källa: Stockholms stad (2015). Söderstaden. [Online] Tillgänglig via http://bygg.stockholm.se/alla-

projekt/Soderstaden/ [ 2015-04-14] 
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3S – Ett samlingsnamn för de tre olika områdena Solna strand, Solna Business Park samt 

centrala Sundbyberg (Evidens 2012).  

 

 
Källa: Evidens (2012). Analys av potentialer för kontor och bostäder för Solna strand, Solna Business 

Park samt centrala Sundbyberg – ”3 S”. Seminarium Solna-Sundbyberg, Humlegården  
 

De tre ovan nämnda områdena Kista Science City, Söderstaden och 3S är exempel på hur 

Promenadstaden har påverkat stadsplaneringen. Genom att integrera flera mindre stadsdelar 

till en större ökar stadsdelens utbud och därmed även attraktivitet (Stockholms stad 2010). 

Dessa områden har många likheter med Arenastaden vad gäller stadsplanering och innehåll. 

Dock är de avsevärt mycket större och har därför inte valts som jämförelseobjekt. 

   

Källor: 
Ekberg Henrik (2015). BSK Arkitekter tar nästa steg i Nacka Strand. [Online] Tillgänglig via 
http://www.fastighetssverige.se/artikel/bsk-arkitekter-tar-nasta-steg-i-nacka-strand-17544/ 
[2015-05-18] 
 
Evidens (2012). Analys av potentialer för kontor och bostäder för Solna strand, Solna 
Business Park samt centrala Sundbyberg – ”3 S”. Seminarium Solna-Sundbyberg, 
Humlegården 
 
Fabege (2014). Solna Business Park: Området. [Online] Tillgänglig via 
http://www.fabege.se/SolnaBusinessPark/Om-SolnaBusinessPark/ [2015-04-29] 
 
Fabege (2015). Hammarby Sjöstad. [Online] Tillgänglig via http://www.fabege.se/Om-
Fabege/Marknader-och-fastigheter/Hammarby-Sjostad/ [ 2015-04-29] 
 
Globen City (2015). Hem. [Online] Tillgänglig via http://globenshopping.se/ [ 2015-04-29] 
 
Hagastaden (2015A). Hem. [Online] Tillgänglig via http://hagastaden.se/ [2015-04-29] 
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Hagastaden (2015B). Service i Hagastaden. [Online] Tillgänglig via 
http://hagastaden.se/foretag/service-i-hagastaden [ 2015-04-29] 
 
JM (2015). Dalénum. [Online] Tillgänglig via http://www.jm.se/bostader/sok-
bostad/Stockholm/lidingo/dalenum/ [2015-04-29] 
 
Nacka strand (2015). Tidslinje. [Online] Tillgänglig via http://www.nackastrand.se/#tidslinje 
[2015-04-29] 
 
Solna stad (2014). Utvecklingen av Hagalund fortsätter. [Online] Tillgänglig via 
https://www.Solna.se/om-Solna/nyheter-om-Solna/utvecklingen-av-hagalund-fortsatter [2015-
04-29] 
 
Stockholms stad (2010). Promenadstaden: Översiktsplan för Stockholm. 
Stadsbyggnadsnämnden Stockholm: Stadsbyggnadskontoret. 

Stockholms stad (2015). Söderstaden. [Online] Tillgänglig via http://bygg.stockholm.se/alla-
projekt/Soderstaden/ [ 2015-04-14] 

Suraiya, Erica (2015). ”Kista blir Stockholms Manhattan”, lokalguiden nr 3. Stockholm: 
Lokalguiden Sverige AB. 
 
Vasakronan (2015). Solna Strand. [Online] Tillgänglig via http://Solnastrand.vasakronan.se/ 
[2015-04-29] 
 
Wredenmark, Willy (2013). ”Carlyle har lagt ut Globen City till försäljning” [Elektronisk] 
Fastighetsvärlden, 23 oktober. Tillgänglig via http://www.fastighetsvarlden.se/notiser/carlyle-
har-lagt-ut-globen-city-till-forsaljning/ [2015-04-29]. 
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BILAGA 2 
Avgränsningar  
 
Syfte: 
Egna avgränsningar har genomförts i syfte att utesluta osäkerhet i områdenas storlek och 
gränser. 
 
Material: 
Tidigare avgränsningar, planhandlingar för framtida utveckling och andra källor. 
 
Metod: 
För att dra gränser för områdena användes främst avgränsningar från funktionen 
”Marknadsinformation” i Datscha. De sökningar som inte gav några resultat har uteslutits. 
[Online] (tillgänglig via: www.datscha.se). Okulär studie har gjorts av bägge områdena. 
 
Sökord: 

Kista, leverantör DTZ, lokalslag Kontor  
Kista, leverantör DTZ, lokalslag Bostäder 
Kista, leverantör DTZ, lokalslag Butik 
Kista, leverantör DTZ, lokalslag Industri 
Kista, leverantör Newsec, lokalslag Kontor 
Kista, leverantör Newsec, lokalslag Bostäder 
Kista, leverantör Newsec, lokalslag Butik 
 
Arenastaden, leverantör DTZ, lokalslag Kontor 
Arenastaden, leverantör DTZ, lokalslag Bostäder 
Arenastaden, leverantör DTZ, lokalslag Industri 
Arenastaden, leverantör Newsec, lokalslag Kontor 
Arenastaden, leverantör Newsec, lokalslag Bostäder 
 

Kista och Arenastaden är stadsdelar under utveckling och därför har även annat material 
beaktats för avgränsningarna. Ytterligare källor som utgör underlag i undersökningen är: 

Kista 

- Google Maps (2015). [Online] maps.google.se; sökord Kista. 
- Kista Nod (2015). Om Nod. [Online] http://Kistanod.se/om-nod  
- NCC (2015). Området kring Kistahöjden i Stockholm [Online] Tillgänglig 

via http://www.ncc.se/bostad/sok-bostad/stockholm/stockholm/kistahojden1/ 
- Stockholms stad (2015). Kista [Online] Tillgänglig via 

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Kista/ 
- Stockholm stad (2015). Projekt [Online] Tillgänglig via 

http://bygg.stockholm.se/Alla-projekt/Kista/Detaljplaner-och-bilder/ 
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Arenastaden 

- Arenastaden (2015). [Online] Tillgänglig via Arenastaden.se 
- Berggren, Victoria (2015). Fabege, Affärsutveckling. Muntlig referens  
- Google Maps (2015). [Online] maps.google.se; sökord Arenastaden.  
- Solna stad (2015). Områdeskarta [Online] Tillgänglig via 

https://www.solna.se/sv/omradeskarta/  

Resultat:  
Resultatet av studien gav avgränsningar enligt bild nedan. Området Kista beräknas till ca 290 
hektar varav 150 är med hög andel kontor och Arenastaden beräknas till ca 50 hektar.  
 

 
Undersökningen genomfördes 2015-05-11 av Nicole Ferreira Sjöström och Sofie Eriksson. 
 
  
 

 

  



 

 70 

BILAGA 3 
Fokusgrupp 21 april 
Gruppen består av sex deltagare 

• Alla hälsas välkomna 
• Presentation av uppsatsskrivarna och Fabege 
• Deltagarna får presentera sig själva, yrkes- och studieerfarenheter. 
• Inledande presentation; diskussionens syfte. Upplägget förklaras. 
• Diskussion 

Moderatorn ämnar leda diskussionen men inte styra den. Bilder och tidigare studier 
kommer inspirera till att tänka ur nya perspektiv. Bilderna är viktiga för att ge samma 
utgångpunkt. 
 
DISKUSSIONSFRÅGOR: 
1. Förutsatt samma typ av anställning och fri valmöjlighet av kontor så får 

deltagarna skriva på en lapp vilka som är de 3 viktigaste faktorerna vid valet. 
Viss guidning: Stort fokus på vad som händer ”utanför väggarna” ej justerbara 
skrivbord etc. 

Genom att gå varvet runt får alla presentera sina val.  
Öppen diskussion om attraktiva kontor. Åsikter på varandras val? 
 

2. Uppvisande av vad tidigare studier har gett för resultat för ökad monetär 
attraktivitet: 
 

• Tillgänglighet med kollektivtrafik 
• Tillgång till urbana verksamheter 
• Kontorskluster 
• Vakanser 
• Modernitet 

 
Öppen diskussion, var det något som man inte tänkt på?  

 
En tolkning av att ”läget” har större betydelse än modernitet görs. Håller 
deltagarna med om detta? Varför/varför inte? Hur låg kan moderniteten vara på 
arbetsplatsen för att man ska vara villig att byta bort sitt läge. Hur ”dåligt” läge 
kan man ha för att minska moderniteten? 

 
3. Diskussion kring begreppet läge. 

Läge eller modernitet? Prioriteringar.  
Vad förbättrar/försämrar avsevärt ett läge? 
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4. Övriga faktorer som kan påverka upplevelsen av attraktiviten tas upp. En 
diskussion kring dessa, vilka är viktiga/mindre viktiga? 

Kommunikationer, miljövänlighet, bostäder, lunchutbud, närhet till dagis och skolor, 
flöde, andra företag med kontor i området, mataffärer, äldre byggnader, 
parkeringsplatser, ärenden på lunchen, cykelbanor, vägar, grönområden, trygghet, 
närhet till universitet och högskolor, närhet till vatten, arkitektur, tillgång till mikro, 
restid, nybyggnationer, flygplats och tågstationer, status och framgång. 

 
 

5. Hur viktigt är det att man känner sig trygg? Vad skapar trygghet? Öppen fråga. 
 

Genomgång av tidigare studier 
 

• Trygghet	  eller	  säkerhet?	  
• Bostäder	  
• Belysning	  
• Möjlighet	  att	  överblicka	  
• Gångtunnlar	  
• Öppna	  mötesplatser	  
• Alternativa	  vägar	  
• Människor	  på	  gatorna	  
• Gaturummens	  utformning	  
• Fasader 
• Gatubredd 
• Fönster 

Håller deltagarna med eller har de åsikter? 
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6. Bilder på järnvägsspår och grönområden. Diskussion kring om dessa är 
”Barriärer” eller tillgångar. Vad skulle kunna öka tillgängligheten. 

 
Foto: Nicole Ferreira Sjöström & Sofie Eriksson, 16 april 2015 

 
7. Genomgång av steg 1 upprepas. Deltagarna får berätta om deras prioriteringar 

har ändrats. Varför/varför inte? Vilken faktor är allra viktigast? 

 

Källor: 

SLL (Stockholm läns landsting), Evidensgruppen & Spacescape (2012). Värdering av 
stadskvaliteter – betalningsvilja för kontor [Online] Tillgänglig via 
http://www.evidensgruppen.se/sites/default/files/Stadskvaliteter_kontor.pdf [2015-05-12] 
 
Göteborgs stad (2014). Brott och trygghet. Göteborg, social resursförvaltning  
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BILAGA 4 
Fokusgrupp 27 april 
Grupper bestående av 6 deltagare 

• Alla hälsas välkomna 
• Presentation av uppsatsskrivarna och Fabege 
• Deltagarna får presentera sig själva, yrkes- och studieerfarenheter. 
• Inledande presentation; diskussionens syfte. Upplägget förklaras. 
• Diskussion 

Moderatorn ämnar leda diskussionen men inte styra den. Bilder och tidigare studier 
kommer inspirera till att tänka ur nya perspektiv. Bilderna är viktiga för att ge samma 
utgångpunkt. 
 
 
DISKUSSIONSFRÅGOR: 
1. Förutsatt samma typ av anställning och fri valmöjlighet av kontor så får 

deltagarna skriva på en lapp vilka som är de 3 viktigaste faktorerna vid valet 
Guidning: Fokus på vad som händer ”utanför väggarna” ej öppna 
kontorslandskap etc. 
 
Genom att gå varvet runt får alla presentera sina val.  
Öppen diskussion om attraktiva kontor. Åsikter på varandras val? 
 

2. Uppvisande av vad tidigare studier har gett för resultat för ökad monetär 
attraktivitet. 
 

• Tillgänglighet med kollektivtrafik 
• Tillgång till urbana verksamheter 
• Kontorskluster 
• Vakanser 
• Modernitet 

 
Öppen diskussion, var det något som man inte tänkt på?  

 
En tolkning av att ”läget” har större betydelse än modernitet görs. Håller 
deltagarna med om detta? Varför/varför inte? Hur låg kan moderniteten vara på 
arbetsplatsen för att man ska vara villig att byta bort sitt läge. Hur ”dåligt” läge 
kan man ha för att minska moderniteten? 

 
3. Diskussion kring begreppet läge. 

Läge eller modernitet? Prioriteringar.  
Vad förbättrar/försämrar avsevärt ett läge? 
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4. City som ”toppläge” 
Vad är city? 
Diskussion kring vad som gör city så attraktivt. Kommunikationer, utbud, status 

 
5. Övriga faktorer som kan påverka upplevelsen av attraktiviten tas upp. En 

diskussion kring dessa, vilka är viktiga/mindre viktiga? 

Kommunikationer, miljövänlighet, bostäder, lunchutbud, närhet till dagis och skolor, 
flöde, andra företag med kontor i området, mataffärer, äldre byggnader, 
parkeringsplatser, ärenden på lunchen, cykelbanor, vägar, grönområden, trygghet, 
närhet till universitet och högskolor, närhet till vatten, arkitektur, kluster, restid, 
nybyggnationer, flygplats och tågstationer, status och framgång. 

 
6. Hur viktigt är det att man känner sig trygg? Vad skapar trygghet? Öppen fråga. 

 
Genomgång av tidigare studier 

 
• Trygghet	  eller	  säkerhet?	  
• Bostäder	  
• Belysning	  
• Möjlighet	  att	  överblicka	  
• Gångtunnlar	  
• Öppna	  mötesplatser	  
• Alternativa	  vägar	  
• Människor	  på	  gatorna	  
• Gaturummens	  utformning	  
• Fasader 
• Gatubredd 
• Fönster 

Håller deltagarna med eller har de åsikter? 
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7. Bilder på järnvägsspår och grönområden. Diskussion kring om dessa är 
”Barriärer” eller tillgångar. Vad skulle kunna öka tillgängligheten. 

 
Foto: Nicole Ferreira Sjöström & Sofie Eriksson, 16 april 2015 

 
 

8. Genomgång av steg 1 upprepas. Deltagarna får berätta om deras prioriteringar 
har ändrats. Varför/varför inte? Vilken faktor är allra viktigast? 
 
 

Källor: 

SLL (Stockholm läns landsting), Evidensgruppen & Spacescape (2012). Värdering av 
stadskvaliteter – betalningsvilja för kontor [Online] Tillgänglig via 
http://www.evidensgruppen.se/sites/default/files/Stadskvaliteter_kontor.pdf [2015-05-12] 
 
Göteborgs stad (2014). Brott och trygghet. Göteborg, social resursförvaltning  
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BILAGA 5 
 
Underlag till telefonintervju 8/5-2015 
Per-Gunnar Sabel 
Regionschef Stockholm, Klövern 
 

1. Jobbar ni tillsammans med andra fastighetsägare i Kista med utvecklingen av 

området? 

2. Kista Garden marknadsförs enligt hemsidan som en egen stadsdel i Kista. Ser ni 

utvecklingen av Kista som flera mindre projekt i kvarter eller jobbar ni för en 

utveckling av hela Kistaområdet? 

3. Innefattas hela Kista i förändringen mot innerstadsmiljö eller kommer ”nya” Kista 

skiljas från ”gamla” Kista? 

4. Jobbar ni för ökad funktionsintegrering i Kista? 

5. Var i Kista är de nya bostäderna belägna och var planeras det nybyggnationer? 

6. Kommer gång- och cykelbanor integreras eller separeras från de nuvarande 

bilvägarna? 

7. Vilka är Kistas styrkor? 

8. Finns det fördelar med att ha stora universitet i Kista, ger det något extra till 

arbetsområdet? 

 


