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Denna studie är en granskning av den arenafeber som råder i Sverige. Det byggs 

idrottsarenor i Sverige som aldrig förr. De stora kostnaderna för dessa byggen hamnar i 

slutändan hos de svenska skattebetalarna. Studien undersöker genom hedonisk 

prissättning av fastighetsmarknaden hur kommuninvånarna värderar de nya arenorna. 

Resultatet indikerar att kommuninvånarna lägger ett positivt värde i dessa kostsamma 

och praktfulla byggnader.  Studien omfattar 44 arenabyggen i 37 kommuner och är den 

första i sitt slag i Sverige.   

 

Nyckelord: Hedonisk prissättning, arenabygge, fastighetsmarknad, värdering, 

kommuninvånare, Sverige 
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1. Inledning och Bakgrund 

 
Det råder arenafeber i Sverige. Sedan år 2000 har det byggts inte mindre än 49 arenor runt om 

i landet. Var och varannan kommun har byggt, håller på att bygga eller ämnar bygga en ny 

idrottsarena. Ofta är det kommunerna som får ta den stora kostnaden för dessa arenabyggen. 

En kostnad som i slutändan betalas av de svenska skattebetalarna. Praktexemplet är den nya 

nationalarenan Friends Arena som sedan byggstart varit en stor förlustaffär för alla parter då 

bygget kostat 1 miljard kronor mer än beräknat (SvD 2011). 

Jag ämnar i denna uppsats undersöka den så kallade arenafebern, den framväxande trenden av 

arenabyggen i Sverige. Tidigare svenska studier inom ämnet är fåtaliga. Frågan har främst 

väckts genom debatter. De studier som tidigare gjorts i Sverige fokuserar främst på 

kostnadsfrågan, alltså hur mycket som denna trend har kostat det svenska samhället genom 

kommunerna. Kostnadsfrågan är betydelsefull och viktig för att beslutsfattarna ska kunna 

granskas, särskilt då kostnaderna för de flesta byggen skenat iväg. Det har visat sig att det 

snarare är regel än undantag att slutkostnaden för dessa byggen blivit det dubbla, och mer där 

till jämfört med vad det var tänkt från början (Timbro genom Lerulf 2010). Bara denna 

problematik skulle kunna vara en god källa och ett ämne för en kandidatuppsats.  

Tidigare studier visar på stora kostnader för de kommuner som valt att bygga en arena. Den 

ekonomiska aspekten är ett sätt att visa hur arenabyggena påverkar kommunerna men det 

säger ingenting om hur arenabyggen uppfattas av kommuninvånarna. Inte någonstans, 

förutom ett par intervjuer, har det undersökts vad kommuninvånarna tycker i frågan. Vad 

tycker de egentligen om dessa praktfulla byggen? Uppsatsen ämnar bedöma detta genom en 

hedonisk prissättningsmodell (fastighetsvärdemetoden). Tanken är här att utifrån 

fastighetsmarknaden som bestäms genom utbud och efterfrågan på en fri konkurrensmarknad 

försöka spegla det värde som kommuninvånarna sätter i arenan och på så vis uppskatta vad de 

tycker om arenabygget.   

Fokus i denna uppsats kommer därmed läggas på att försöka besvara detta. Jag förväntar mig 

ett resultat där om det är så att individerna värderar arenabyggena som positivt, kommer vi se 

en positiv effekt på huspriser det vill säga huspriserna i arenans närområde ökar då arenan 

byggts. Om individerna värderar arenorna negativt, kommer en negativ effekt på huspriserna 

att ske.  
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De frågor som denna uppsats kommer att försöka besvara är alltså följande: 

- Hur värderas något som inte kan värderas på en egen marknad? 

- Hur värderar svenska folket de idrottsarenor som har byggts eller byggs runt om i 

landet?  

Den senare frågan är uppsatsens huvudfråga och den förra är en fråga som behövs besvaras på 

vägen för att nå fram till svaret på uppsatsens huvudfråga.  

Uppsatsen kommer grunda sig på hedonisk prissättningsmodell. Modellen introducerades av 

Sherwin Rosen (1974). Modellen värderar kostnader och nyttigheter för att hitta ett värde på 

något som inte kan prissättas explicit på en marknad. Man söker då det implicita priset genom 

att se till individers köpbeteende på en annan relaterad marknad. Hedonisk prissättning har 

blivit en viktig gren inom framförallt miljöekonomin för att värdera varor och tjänster som 

kan kopplas till fastighetsmarknaden. 

Statistik över försäljningar av småhus har inhämtats från Ljungquist
1
. Data från alla 

kommuner som byggt en arena sedan år 2000 kommer att användas i den följande studien.  

Med hjälp av dessa data ämnas undersökas hur stor effekt arenabyggen har på småhuspriserna 

i de församlingar där de byggs. Församlingar där arenor byggs blir behandlingsförsamlingar 

medan övriga församlingar blir kontrollförsamlingar. Skillnad i fastighetspriser mellan dessa 

två grupper skattas efter att en arena byggts. På så vis kan det genom en hedonisk 

prissättningsmodell skattas hur kommuninvånarna värdesätter arenorna.  

Att svara på frågan hur medborgarna värderar idrottsarenor genom att titta på fastighetsprisers 

förändring inom samma församling antyder att bygget inte bara kan ses som en kostnad för 

kommuninvånarna utan arenan kan också medföra ett rent ekonomiskt mervärde. Svaret på 

frågan kan också ge en vägledning till politiker som beslutar om detta regionalt och lokalt. 

Även stadsplaneringen inom Sveriges kommuner kan dra nytta av svar från denna typ av 

studier. Studierna kan ge vägledning i hur kommunen bör bygga för att locka till sig 

intressenter i form av nya kommuninvånare, turister och näringsliv. Den här studiens främsta 

syfte är dock att vara en komplettering till de studier som gjorts i ämnet men som endast 

belyser kostnadsfrågan och inte vad samhället i stort tycker.  

                                                           
1
 http://www.ljungquist.se/ , åtkomst till dessa data har tillhandahållits av Institutet för bostads- och 

urbanforskning (IBF) vid Uppsala Universitet. 
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Då ingen tidigare svensk studie ämnats för detta kommer denna studie att vara först i sitt slag 

genom att belysa frågan ur ett Sverigeperspektiv. Trots studiens stora omfattning är studien 

inte helt fulltäckande. Detta då några ytterligare arenabyggen under 2000-talet upptäckts 

under studiens gång men lämnats utanför studien av praktiska skäl.  Studien kan dock ge en 

indikation på hur idrottsarenorna värderas i Sverige.  

2. Arenabyggen i Sverige 
 

Följande avsnitt kommer kort redogöra för de arenor som byggts i Sverige under 2000-talet 

samt kostnaderna för dessa byggen.  

Under 2000-talet har det enligt en sammanställning av Sveriges Radios Ekot samt egna 

efterforskningar byggts 49 idrottsarenor runt om i landet. 

En granskning som Idrottens Affärer gjort visar att sedan år 2005 har landets arenabyggen 

kostat över 8 miljarder kronor. Detta exklusive stockholmarenorna Friends- och Tele2-arena 

som bara de har kostat 6 miljarder (Idrottens Affärer 2013). Totala kostnaden för 

arenabyggena under 2000-talet beräknas uppgå till 15-20 miljarder kronor. Sverige lägger mer 

pengar på arenor än på vägar och järnvägar menar Dan Persson skribent på Idrottens Affärer 

(Idrottens Affärer 2011). 

I flera kommuner har det till och med dragits ner på andra kommunala verksamheter för att 

klara bygg- och driftskostnader för arenorna (Timbro genom Lerulf 2010). En undersökning 

som Sveriges Radios Ekot gjort visar att Sveriges kommuner sammanlagt årligen får betala ut 

400 miljoner kronor för att täcka de underskott arenorna bär med sig. Detta främst på grund 

av att hyresintäkterna inte täcker driftskostnaderna (Sveriges Radio 2014). 

Tabell 1 nedan visar de kommuner, församlingar och arenor som undersöks i studien. För 

ökad förståelse för läsaren har även arenanamn, huvudsaklig idrott som utövas i arenan samt 

största idrottsförening/föreningar som nyttjar arenan lagts till.  



Kommun Arenanamn (namn vid 

invigning) 

Invignings

år 

Huvudsaklig 

idrott 

Största förening att nyttja 

arenan 

Församling 

Ale Ale Arena 2007 Bandy Surte BK Nödinge församling 

Boden  Boden Arena 2008 Handboll Boden Handboll IF Överluleå församling 

Borås Borås Arena 2005 Fotboll Elfsborg IF Borås Caroli Församling 

Gävle Gavlerinken arena 

(Läkerol Arena ) 

2006 Hockey Brynäs IF Gävle Maria Församling 

Göteborg Nya Gamla Ullevi 2008 Fotboll IFK Göteborg, GAIS OBS. Denna observation utelämnas ur undersökningen 

Halmstad Halmstad Arena 2010 Multiidrott Uppgift saknas Martin Luthers församling 

Jönköping Kinnarps Arena 2000 Hockey HV71 Jönköpings kristna ljungarums församling 

Kalmar Guldfågeln Arena 2011 Fotboll Kalmar FF Heliga Korsets församling 

Karlskrona Telenor arena 2009 Hockey Karlskrona HK Karlskrona stadsförsamling 

Karlstad Löfbergs Lila Arena 2001 Hockey Färjestad BK Norrstrands församling 

Kristianstad Kristianstad Arena 2010 Handboll IFK Kristianstad  Kristianstads heliga trefaldighets församling 

Kristinehamn Environiq Arena 2007 Fotboll/Friidrott Villstadens IF Kristinehamn församling 

Leksand Ejendals Arena 2005 Hockey Leksand IF Leksands församling 

Lidköping  Sparbanken Arena 2009 Bandy Villa Lidköping BK Lidköping församling 

Linköping SAAB Arena (Cloetta 

Center) 

2004 Fotboll Linköping HC Linköping St Lars församling 

Luleå Coop Arena 2002 Hockey Luleå Hockey Luleå Domkyrkoförsamling 

Lund Sparbanken Arena 2008 Handboll Lugi Handboll, H43 Lund Helgeands Församling 

Malmö Swedbank Stadion 2009 Fotboll Malmö FF OBS. Denna observation utelämnas ur undersökningen 

Malmö Malmö Arena 2008 Hockey Malmö Redhawks OBS. Denna observation utelämnas ur undersökningen 

Norrköping Stadium Arena 2008 Basket Norrköping Dolphins Norrköpings Borg församling 

Nyköping  Rosvalla eventcenter 

(Peab Arena) 

2007 Fotboll IFK Nyköping Nyköpings församling 

Nässjö Stinsen Arena 2012 Bandy Nässjö IF Nässjö församling 

Ovanåker Svenska fönster arena 

(Dina Arena) 

2003 Bandy Edsbyn IF Alfta-Ovanåker församling 

Rättvik Rättvik Arena 2008 Bandy IFK Rättvik Rättviks församling 

Sandviken Göransson Arena 2009 Bandy Sandviken AIK Sandvikens församling 

Skellefteå Kraft Arena 2008 Hockey Skellefteå AIK Skellefteå St Olov församling 

Solna Friends Arena 2012 Fotboll AIK Fotboll OBS. Denna observation utelämnas ur undersökningen 

Tabell 1. Förteckning av bland annat de arenor och församlingar som använts i studien. 
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*Observera att arenabyggena i Göteborg, Malmö, Solna och Stockholm lämnats utanför studien.  

Stockholm Tele 2 Arena 2013 Fotboll Hammarby FF Djurgårdens 

IF 

OBS. Denna observation utelämnas ur undersökningen 

Sundsvall Norrporten Arena 2002 Fotboll Sundsvall GIF  Sundsvalls Gustav Adolfs Församling och Sundvalls 

församling 

Södertälje Axa Sports center 2005 Hockey Södertälje SK Södertälje församling 

Södertälje Södertälje fotbollsarena 2005 Fotboll Assyriska FF, Syrianska 

FC 

Södertälje församling 

Tierp  Tierp Arena 2011 Racing Uppgift saknas Tierp-Söderfors församling 

Timrå EON Arena 2008 Hockey Timrå IK Timrå församling 

Trollhättan Slättbergshallen 2009 Bandy Gripen Trollhättan Trollhättans Församling 

Umeå T3 center (Umeå 

Arena) 

2001 Hockey Björklöven Tegs församling 

Vetlanda Sapa Arena 2010 Bandy Vetlanda BK Vetlanda Församling 

Vänersborg Arena Vänersborg 2009 Bandy IFK Vänersborg Väne-Ryd Församling 

Västerås  ABB Arena Syd 2007 Bandy Västerås SK Bandy Skerike-Gideonsberg församling 

Västerås  Swedbank Park 2008 Fotboll Västerås SK Fotboll Skerike-Gideonsberg församling 

Västerås  ABB Arena Nord 2007 Hockey Västerås IK Hockey Skerike-Gideonsberg församling 

Växjö Myrsjöhus Arena 2012 Fotboll Östers IF Växjö stads och domkyrkoförsamling 

Växjö Fortnox arena 2012 Innebandy Växjö Vipers Växjö stads och domkyrkoförsamling 

Växjö Telekonsult Arena 2012 Friidrott IFK Växjö Växjö stads och domkyrkoförsamling 

Växjö Vida Arena 2011 Hockey Växjö Lakers Växjö stads och domkyrkoförsamling 

Ängelholm Lindab Arena 2009 Hockey Rögle BK Ängelholms församling 

Örebro Behrn arena 2006 Fotboll Örebro SK St Nikolai 

Örnsköldsvik Fjällräven Center 2006 Hockey MODO Hockey Örnsköldsviks församling 

Östersund Östersund Arena 2013 Hockey Östersund IK Östersunds församling 

Östersund Jämtkraft Arena 2007 Fotboll Östersund FK Östersunds församling 



 

3. Metod 

 
För att ta reda på hur individer värderar sådant som inte kan värdesättas på en marknad kan 

man gå till väga på två sätt, uttalad preferens-metod (stated preference) eller avslöjad 

preferens-metod (revealed preference). Uttalad preferens-metoden förlitar sig på intervjuer 

och utfrågningar om individers preferenser. Metoden är lätt att använda vid de flesta sorters 

studier och metoden är väldigt flexibel. Svårigheten är att ta fram så pass väl definierade 

frågor att de fångar in det som ämnas undersökas. Lyckas detta kan studien resultera i en 

väldigt bra bild över individernas värderingar av den vara eller faktor som tidigare inte kunnat 

prissättas på en marknad. Dock grundar sig denna metod snarare i vad individerna svarar än 

hur de faktiskt beter sig, vilket är den främsta kritiken till metoden. Diskussioner kring 

individernas ärlighet i deras svar bör även göras (Pearce & Özdemiroglu 2002).  

Avslöjande preferens-metoden inom den ekonomiska teorin innebär att man genom att 

betrakta individers beteende, främst konsumtionsbeteende, kan dra slutsatser om deras 

värderingar av den vara eller faktor som tidigare inte kunnat prissättas på en marknad. 

Metoden bygger på antagandet att individerna haft flera olika alternativ innan de slutligen 

tagit sitt beslut/ genomfört sitt köp. Detta antagande stämmer överens med husmarknaden då 

det oftast finns flera likvärdiga alternativ vilka har olika karaktäristika. Individernas 

preferenser avslöjas här genom deras köpvanor. Detta ger en mer sann bild av individens 

verkliga handlande än uttalad preferens-metoden. Kritik mot denna modell riktar sig främst 

mot antagandet att individen alltid föredrar det val den väljer framför något annat.  

I denna uppsats kommer den avslöjande preferens-metoden att användas för att genom 

hedonisk regression skatta det värde som individer sätter i en idrottsarena. Detta då den 

avslöjande metoden är att föredra ur effektivitetssynpunkt med tanke på den tidsbegränsning 

som denna kandidatuppsats håller. Uttalad preferens-metod skulle ge en bra och mer 

detaljerad bild över individernas värderingar än den avslöjande preferens-metoden. Då denna 

uppsats ämnar tolka samband mellan arenabyggen och husprisers förändring är avslöjande 

preferens-metoden fullt tillräcklig för ändamålet. Framställning av väldefinierade enkäter och 

frågor med följande utskick till kommuninvånare och därefter under en period invänta svar 

samt sammanställa resultatet, som uttalad preferens-metoden kräver, skulle också vara alltför 

tidskrävande och kostsamt.  
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Fastighetsmarknaden används ofta vid studier med hedonisk prissättning. Varför är då denna 

typ av marknad ett bra hedoniskt mått? Fastighetsmarknaden är en fri konkurrensmarknad 

med ett relativt brett utbud och en ständig efterfrågan där priset bestäms av individers 

preferenser. Marknaden är ständig i den meningen att den följer konjunkturen. Områden med 

högre priser indikerar att det där finns något som individerna efterfrågar.  

Fastighetspriser bestäms av en mängd olika faktorer och kan beskrivas enligt följande modell.  

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖+. . . +𝛽𝑗𝑋𝑖𝑗 + 𝜀𝑖𝑡  

Där vänsterledet är försäljningspriset och alla X i högerled är de olika egenskaper som huset i 

fråga har. Betavärdena indikerar på hur mycket som priset påverkas ytterligare per enhet av de 

specifika egenskaperna X. Dessa egenskaper kan både ha positiv och negativ inverkan på 

slutpriset. Betavärdena kan således både vara positiva och negativa.  

För att ett värde ska uppstå utifrån dessa preferenser krävs enligt värdeteorin vissa 

grundläggande förutsättningar. Behov finns genom användning av fastigheten. Nytta uppstår 

när en individ disponerar eller äger fastigheten. Konkurrens uppstår då fastigheten bara i 

första hand kan disponeras av köparen tillika ägaren. Överlåtelse av fastigheten är möjlig. 

Fastigheten är så pass specifik att tillgång till liknande objekt är begränsade 

(Mäklarsamfundet, Lantmäteriet 2008).   

Vanliga preferenser gällande hus och övriga fastigheter kan delas in i områdesegenskaper och 

fastighetsegenskaper. Områdesegenskaper är exempelvis detaljplaner, närhet till 

kommunikationsförbindelser, matbutiker, skola vård och barnomsorg med mera. 

Fastighetsegenskaper kan vara sådant som storlek på fastigheten, boyta, antal rum, antal 

våningsplan, fastighetens generella skick och om fastigheten har garage eller annan bilplats 

etcetera.  

De husköp som individer genomför kan på så vis illustrera flertalet av individers värderingar. 

Utgångspriset är en professionell bedömning av fastighetens generella värde. Priset utöver 

utgångspriset kan genom hedonisk prissättning ses som ett mått på hur mycket extra en 

individ kan tänka sig att betala för att tillfredsställa sina värderingar. Den extra nytta som 

individen får genom att betala lite till är det som speglar dennes preferenser 

(Mäklarsamfundet, Lantmäteriet 2008).  
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Att en idrottsarena byggs i närområdet till en fastighet blir en specifik egenskap för just det 

området. Idrottsarenor hör därmed till de så kallade områdesegenskaperna. Hur denna arena 

värderas av individerna kan sålunda prövas genom att se till hur huspriserna förändras i 

området efter att arenan kommit till. Om huspriserna skulle öka mer än medel, alltså mer än 

vad som är normalt från år till år skulle, det kunna vara ett tecken på att individerna tillika 

husköparna värderar närhet till arenan högt. Skulle huspriserna å andra sidan öka med mindre 

än vad de brukar skulle det kunna antyda att arenan inte värderas särskilt högt. Som ovan 

nämnts kan ökningar i pris på husmarknaden bero på ett flertal andra faktorer än specifika 

områdesegenskaper som arenabyggen är. Att kontrollera för alla dessa faktorer och variabler 

skulle vara både väldigt tidskrävande och kostsamt då vissa typer av sådana uppgifter är svåra 

att hitta eller få tillgång till.  

Den hedoniska modellen i denna uppsats kommer att baseras på husprisers förändringar då en 

arena kommer till. Studien kommer med flertalet utelämnande variabler, så som flertalet 

fastighetsspecifika och områdesspecifika karaktäristika, inte att bli fulländad men modellen 

får antas ge en indikation på hur individer värderar idrottsarenornas tillkomst.  

Hedoniska funktionsformen är inte helt problemfri. Problem med utelämnande variabler 

diskuteras nedan.  

För att vara helt säker på att individer avslöjar sina preferenser genom sina husköp måste 

antaganden om att köpare och säljare har fullständig information på den marknad man 

undersöker uppfyllas. Hedonisk prissättning kan fortfarande ge en bild av hur individer 

värderar sina preferenser men det ger alltså ingen säker bild om villkoret inte uppfylls. På 

fastighetsmarknaden har köpare ofta mindre information om objektet än säljare i fråga. Att 

skaffa sig nödvändig information om den fastighet som intresserar individen är både kostsamt 

och tidskrävande. Både fastighetsspecifik information och områdesspecifik information ska 

införskaffas. Skillnaden i kostnaden för att inhämta väsentlig information gör att det kan 

uppstå asymmetrisk information och att fel bild av individers värderingar redovisas genom 

hedonisk prissättningsmodell. Detta då deras sanna betalningsvilja inte visar sig. 

Undersökningar visar att köpare som inte har fullständig information ofta betalat mer än vad 

de skulle gjort om de haft fullständig information. Detta ger alltså bias till resultatet (Pope,  

 2008). 

Trots att mestadels av den information som individerna efterfrågar vid husköp ofta finns 

tillgängligt för allmänheten ska det inte strikt tolkas som att individerna inhämtar denna 
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information. Det kan alltså uppstå asymmetrisk information även då information finns 

tillgänglig (Pope 2008).  

Hus och bostadsområden som byggs samtidigt inom samma församling som arenan och som 

sedan säljs kort därefter kan ge en sned bild av det som denna studie ämnar undersöka. Då det 

i denna studie inte kontrolleras för varje fastighetsköp utan endast för medelpriser för småhus 

hos församlingarna i kommunerna kommer dessa snedvridna effekter att inkorporeras i 

medelpriserna. Det borde på det stora hela i och med studiens omfattning avseende antal 

församlingar och kommuner inte ge några större effekter på resultatet.  

Ett faktum som skulle kunna snedvrida resultatet är om det i kontrollförsamlingarna 

tillkommer något annat som individerna värderar högt. Exempel på detta kan vara att en ny 

skola byggs i en av kontrollförsamlingarna som därmed minskar den effekt som en arena har i 

behandlingsförsamlingen. Studiens stora omfattning bör göra att denna problematik 

neutraliseras då kontroller görs för så pass många kommuner och dess församlingar. Med 

detta menas att det faktum att det under samma tidsperiod som studien observerar skulle 

byggts annat i kontrollförsamlingarna i respektive kommun är möjligt men föga troligt. Det är 

därmed tämligen osannolikt att det föreligger en sådan systematik som kan ge bias åt 

resultatet.  

Tidigare studier använder sig av avståndsmätning mellan fastigheterna och arenan medan 

denna studie använder sig av församlingar som geografisk avgränsning. Fördelen med 

användning av församlingar är att dels fångas församlingsspecifika effekter upp och dels så 

blir området nu definierat av fasta gränser.  

Användningen av avgränsningen församlingar istället för att använda sig av rena avstånd 

mellan varje fastighet och arenan gör dock att det uppstår vissa problem gällande skattningen 

av arenans påverkan på huspriser. Detta då det kan vara så att en fastighet som ligger inom en 

annan församling geografiskt sett kan ligga närmare arenan än en fastighet inom den 

församling där arenan byggts. Denna problematik hade kunnat undvikas genom användning 

av avståndsavgränsning vilket hade kunnat göras om koordinater funnits på varje sålt objekt. 

Därmed hade priseffekterna beroende på avstånd från arenan kunnat skattas mer exakt. 

Tillgång till denna typ av verktyg har inte funnits.  



12 
 

Tidigare studier har främst använt sig av avståndsmätning och inte geografisk inramning. 

Dessa studier visar att den värdepåverkan som arenan har på fastigheterna avtar med 

avståndet 

Den regression som kommer skattas är en multipel regression över paneldata och ser ut enligt 

följande: 

�̅�𝑖𝑡 = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑡𝐷𝑖𝑡 + ∑ 𝛾𝑘𝑋𝑖𝑡𝑘 + 𝜏𝑡 + 𝑓𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

𝑛

𝑘=1

 

Ekvation 1. Bestämning av arenabyggens påverkan på fastighetspriser.  

Där �̅� är den beroende variabeln medelpris alternativt medelpris per kvadratmeter eller 

medianpris alternativt medianpris per kvadratmeter. 𝐷𝑖𝑡 är förklarande variabel, i detta fall en 

dummyvariabel som indikerar om det under ett visst år tillkommit en arena eller inte i 

församlingen. 𝛾𝑘är församlingsspecifika egenskaper. 𝑋𝑖𝑡𝑘 är kontrollvariabler. 𝜏𝑡 är 

tidskonstanta effekter. 𝑓𝑖 är fixa effekter för varje församling. 𝜀𝑖𝑡 är feltermen.  

De tidskonstanta effekterna görs till årsdummy-variabler. Dessa årsdummies fångar in det 

som påverkar alla församlingar lika varje år.  Exempel på detta är inflation och konjunkturer 

under åren samt rikspolitiska beslut som påverkar alla församlingar lika. Data för den 15-

årsperiod som observeras ger 14 årsdummies i regressionen. De församlingsfixa effekterna tar 

hänsyn till sådana faktorer som påverkar fastighetspriserna inom varje församling men som 

kan skilja sig mellan församlingarna i materialet. 

Till denna regression skulle flertalet fastighetskaraktäristika kunna läggas och kontrolleras för 

om sådan information funnits tillgänglig. Nu har sådan information inte funnits tillgänglig 

från Ljungquist. Däremot fastighetskaraktäristika som går att kontrollera för är fastighetens 

storlek då tillgång finns till pris per kvadratmeter. Detta då kvadratmeterpriser fångar upp 

fastigheters storlek och storlekens effekter på fastighetspriset.  Detta kommer att presenteras 

nedan i kapitel 7.  

Datamaterialet testas även för en annan funktionsform, så kallad log-linjär funktion för att få 

fram effekten av arenabyggen på fastighetspriser i procentenheter. Vänsterledet 

(utfallsvariabeln) i regressionen logaritmeras medan högerledet hålls konstant. Alltså de olika 

priser som testas för i denna studie logaritmeras medan de variabler som kontrolleras för hålls 

konstanta.  
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Regressionen med log-linjära funktion kommer se ut enligt följande: 

ln (�̅�𝑖𝑡) = 𝛼𝑖 + 𝛽𝑡𝐷𝑖𝑡 + ∑ 𝛾𝑘𝑋𝑖𝑡𝑘 + 𝜏𝑡 + 𝑓𝑖 + 𝜀𝑖𝑡

𝑛

𝑘=1

 

Ekvation 2. Ekvation 1 med logaritmerade priser.  

Eget dataset 

För genomförande av denna studie har ett eget dataset skapats i excel. Denna del av arbetet, 

med egen insamling av data, har varit betydande för studiens utgång då inga tidigare svenska 

studier eller sammanställningar funnits att tillgå.  Data över fastighetspriser har som tidigare 

nämnts inhämtats från Ljungquist. Alla församlingar inom de kommuner där en arena byggts 

under åren 2000-2014 kontrolleras för i denna studie. En observation i denna studie är 

medelpriset alternativt medianpriset för hus i en församling inom en viss kommun ett specifikt 

år. Medelpris, medianpris, medelpris per kvadratmeter, medianpris per kvadratmeter, lägsta 

kvartilspris samt högsta kvartilspris har knappats in manuellt för varje församling och år.  

Totalt har 4434 observationer registrerats i datasetet.  

Vilka problem finns med det sätt som frågan besvaras i denna uppsats?  

Det finns ingen ren köp- och säljmarknad för idrottsarenor i sig, därför är det svårt att 

värdesätta arenor. Den marknad som kan förknippas med arenor är att det ofta köps och säljs 

med arenanamn. Sponsorer ser en öppning för bred exponering samtidigt som kommun, 

idrottsförening och övriga finansiärer ser en öppning för en inkomstkälla. Dragplåstret är inte 

själva arenan i sig utan den verksamhet som försiggår i arenan främst genom de eller det 

idrottslag som huserar där.  

Det finns inget optimalt tillstånd att hitta idrottsarenors specifika värden. Arenorna har som 

sagt ingen egen marknad där de värdesätts. Det är heller inte så att arenorna dyker upp utan 

förvarning och att det där blir en chock som bara beror på själva arenans existens och som kan 

mätas. Många variabler kan spela in och komma till även under byggnationens gång som 

inverkar på arenornas, genom hedoniska modellers, uppskattade värden.  

I studien används bara småhusmarknaden bestående av villor, parhus och radhus. Fritidshus 

lämnas utanför studien. Det gör även bostadsrätter och hyresrätter då data för dessa inte finns 

tillgängligt i Ljungquist. 
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Sveriges tre största städer, Stockholm Göteborg och Malmö, kommer också att utelämnas från 

studien. Detta på grund av att deras stora omfång skulle vara väldigt tidskrävande vid 

insamlandet av data. Samt att större delar av dessa städers centrala delar består av 

bostadsrättshus och hyreshus vilket skulle försvåra skattningen av det som undersöks.  

I studien används församlingar som avgränsning i och med de svårigheter som finns med att 

definiera ett närområde. Församlingar har fasta geografiska gränser vilket då blir mer 

fördelaktigt än att sätta gränser själv. Efter uppsatsarbetets gång har ett par ytterligare 

arenabyggen upptäckts, studien är därmed inte heltäckande.  

Det kan med genomgång av det ovan därmed bara förväntas ett resultat som visar korrelation 

och inte kausalitet. 

4. Tidigare litteratur/studier 
 

Då ingen tidigare svensk studie har publicerats i ämnet är denna studie först i sitt slag. Det har 

tagits fram en del amerikanska och brittiska studier. Nedan kommer två av dessa beskrivas 

samt deras resultat redovisas. Jag väljer att redovisa dessa då det verkar vara dessa studier 

som det främst refereras till i ämnet och som återkommer vid granskning av litteraturen. Trots 

studiernas olika omfång och inriktningar finns likhet i studierna gällande 

regressionsmodellerna och vad de beskriver som värdehöjande för de till arenan intilliggande 

fastigheterna. De skattar även sina resultat genom hedoniska prissättningsmodeller. Studierna 

använder sig av flertalet kontrollvariabler vilket inte görs i samma utsträckning i denna 

uppsats.  

4.1 Feng och Humphrey, 2012.  
 

I studien undersöks de effekter idrottsarenor har på fastighetspriser i flertalet amerikanska 

städer. Studien redovisar för alla städer som har en NBA-, NFL-, NHL- och MLB-arena för år 

1990 och 2000, totalt 126 arenor. Relevant data över fastighetspriser och kontrollvariabler har 

inhämtats på kvartersnivå (blocks). 

Författarna använder sig av tre kategorier av faktorer som kan påverka fastighetspriser. 

Fastighetsegenskaper, områdesegenskaper samt egenskaper som kan förknippas med 

eventuell närliggande idrottsarena. Flertalet kontrollvariabler för varje kategori användas. 

Exempel på dessa är för fastighetsegenskaper: antal rum och sovrum och om huset är 
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fristående villa eller parhus/radhus. Författarna lägger stor vikt vid områdesspecifika 

egenskaper då de hävdar att tidigare hedoniska studier ofta bortser från dessa typer av 

egenskaper.  Kontrollvariabler för denna kategori indikerar median-hushållsinkomst, avstånd 

till affärsdistriktet och andel utbildade inom kvarteret. För att kontrollera för den tredje 

kategorin används variabler gällande avstånd till arenan, dummy om arenan blivit renoverad 

eller inte samt om arenan kan användas för flertalet event. De lägger även till en 

dummyvariabel för om arenan skulle vara belägen i affärsdistriktet.  

Resultaten redovisas i fyra modeller med olika funktionsformer. Regressionerna testas även 

för fyra olika avståndszoner från arenan.   

Resultaten visar att idrottsarenor har positiva effekter på lokala ekonomin samt att dessa 

effekter kapitaliseras in i de ökande fastighetspriserna. Effekterna beror på närhet till arenan 

och har avtagande effekter med avståndet. Närmare bestämt visar resultatet att för varje mile 

som fastigheten ligger längre ifrån arenan tappar fastigheten ett värde på 793 dollar i snitt.   

Resultaten ger enligt författarna bevis som tidigare saknats på att elitidrottsklubbars 

verksamheter kan generera ekonomiska fördelar för den lokala ekonomin samt att detta då kan 

rättfärdiga de kostsamma byggnationerna av arenor.  

 

Slutligen konstateras att resultaten inte är kausala utan ger en indikation på att idrottsarenor 

har positiv inverkan på lokala ekonomin och fastighetspriserna.  

 

4.2 Ahlfeldt och Kavetsos, 2011. 

 

Författarna undersöker hur fastighetspriserna i centrala London påverkats av nybyggnationen 

av Nya Wembley-stadion samt flytten av Highbury- stadion numera benämnd som Emirates-

stadion.  

Även i denna studie kontrolleras för specifika fastighets- och områdesegenskaper. Det tas 

även hänsyn till att nya arenor skapar ytterligare jobbmöjligheter och nya arbetstillfällen. 

Författarna räknar även in vissa negativa effekter som oljud och föroreningar från 

byggfaserna. Hypotesen är att fastighetsvärdet borde öka då individer bör värdera närhet till 

dessa arenor och all god service som de för med sig. Författarna tror även att den visuella 

bilden och designen av arenorna kan spela in på prisökningarna vilket de även testar för. 
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Specifikt med denna studie är att Nya Wembley byggdes om på samma plats som gamla 

Wembley medan Emirates byggdes helt ny cirka 500 meter från föregångaren Highbury 

arena. Studien kan då kontrollera för två olika scenarion gällande arenabyggen. Hur 

fastighetspriser påverkas av att en ny arena byggs på samma plats samt hur dessa priser 

påverkas av att en arena flyttar längre ifrån vissa fastigheter och närmare fastigheter i en 

annan kontrollgrupp och område. Författarna diskuterar även effekter av ”medborgerlig 

stolthet” samt emotionella band till det lag som utövar sin idrott i arenan. Det testas även för 

hur fastighetspriser förändras om framgångarna ökar för det lokala idrottslaget.  

Författarna kontrollerar för avstånd till arenan genom cirkelformer där arenan blir cirkelns 

mittpunkt. Studien kontrollerar båda arenabyggena för nio olika avståndszoner med en radie 

för respektive zon på 500 meter från arenan. Totalt avstånd mellan arenan och sista zonen är 

sonika fyra och en halv kilometer. Fastigheterna delas in med hjälp av postkoder. Man väljer 

att logaritmera den beroende variabeln (pris) och använda sig av tidseffekter för att 

kontrollera för makroekonomiska effekter över tid. Tidsperioden år 1995-2008 som studeras 

delas upp i två grupper för att få mer specifika resultat.  

Nya Wembley behöll efter nybyggnationen på samma plats som tidigare arenan, samma 

funktion i stort sett. Områdesspecifika egenskaper förändrades inte nämnvärt heller. Dock 

förändrades utseendet av arenan. För Nya Wembley är resultatet att fastighetspriserna ökat 

med 17 procent inom ett avstånd på en kilometer från arenan och att prispåverkan avtar med 

avståndet. De nya visuella egenskaperna som nybyggnationen bidrog till ger en positiv effekt 

på fastighetspriserna. Signifikant effekt på fastighetspriserna kan urskiljas i upp till tre 

kilometer från arenan. 

För Emirates kontrolleras alla de nya områdesegenskaper som tillkom efter ”flytten” av 

arenan. Även här kontrolleras de visuella effekterna samtidigt som de visuella effekterna för 

den gamla arenan, Highbury, inte påverkas. Emirates ökade fastighetspriserna i det nya 

området med cirka 15 procent, en ökning som avtar med avståndet. Man finner här ingen 

större visuell effekt då det här rör sig om ett nybygge på en ny plats borde den största del av 

effekterna ha att göra med arenans nya geografiska läge.  Man finner heller ingen ökning av 

fastighetsvärdena beroende på om laget, i detta fall Arsenal FC har större framgångar. 

Priserna ökar med 1,7 procent för varje 10 procent minskning i avstånd från arenan. 

Resultaten stödjer hypotesen om att nya idrottsarenor påverkar fastighetspriserna samt att den 

visuella aspekten av arenor kan ha viss effekt på fastighetspriserna.  
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Författarna konstaterar att det är lätt att överskatta resultatet av arenas inverkan på 

fastighetspriser då arenan för med sig andra nyttigheter för individerna. Exempel på detta är 

om det öppnar olika barer, restauranger och exempelvis ökade kommunikationsförbindelser 

runt arenan. I sådant fall är det svårt att avgöra med hedonisk prismodell om individerna 

betalar för arenan eller den anliggande servicen. 

5. Hypoteser 
 

Följande kapitel ämnar introducera läsaren för och förklara hur alla dessa arenabyggen kan 

motiveras. Samt vilka effekter som kan förväntas av dessa arenabyggen och därtill lägga 

grund till hur resultatet senare kan tolkas.  

Argumenten bakom arenabyggena kan sammanfattas med fem olika modeller (SKL 2009).   

Företagsekonomiska modellen 

Arenan ska vara en del av en vinstdrivande verksamhet där intäkterna överstiger utgifterna. 

Businesstanken är kärnan. Direkt konsumtion som biljettintäkter, souvenirer och sponsring 

ska genom det varumärke som arenan står för maximeras. Fler läktarplatser ger större 

biljettintäkter. Andra inkomstkällor som konferens och andra typer av event är önskvärt. Att 

arenan ska kunna erbjuda olika typer av evenemang är därmed viktigt. Det måste således 

finnas en flexibilitet i konstruktionen.  Denna modell fungerar om en populär idrottsförening 

bedriver sin verksamhet i arenan och kan då locka stora publikskaror under året.  

Modellen bejakar företagarnas intressen, ett bevis på det är den marknad som förekommer av 

arenanamn. Ett köp av arenanamnet blir som ett köp av en del av det varumärke som arenan 

associeras med. Näst intill alla arenor som undersöks i studien har sponsorer som namn. 

Friends Arena, Tele2 arena, Swedbank Stadion, E.O. N arena och SAAB arena är bara några 

exempel (se tabell 1).  

Turistekonomiska modellen 

Resonemanget enligt denna modell bygger på arenans indirekta effekt. Att arenan kan locka 

till nya inkomstkällor. Att shoppingcentrum, restauranger och hotell som ligger i anknytning 

till arenan kommer att generera större inkomster från besökare som annars inte skulle besökt 

platsen. Detta är ett starkt argument från kommunens sida i och med att ju bättre dessa 

verksamheter går desto fler jobbtillfällen kan tillkomma. Viktigt att poängtera här är att 
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arenans verksamhet i sig inte nödvändigtvis behöver gå med vinst så länge den anknytande 

verksamheten gör det.  

De flesta av arenorna som undersökts i denna studie har intilliggande verksamheter samt att 

arenorna är belägna centralt bidrar starkt till det som ämnas med denna modell.  

Profilskapande modellen 

Enligt denna modell gäller det att sticka ut. Att kommunen bygger en arena ska utåt sett visa 

att kommunen har resurser och är villiga att satsa dessa - så kallad ”city-marketing”. Detta för 

att locka till sig både invånare och företagare men även för att behålla dessa. Modellen är mer 

långsiktig än den turistekonomiska och ska mer skildra livskvalitet i vardagen än kortare 

trevliga vistelser och upplevelser. Modellen ska skapa fördelar i konkurrensutsatta regioner.  

Verksamhetslogiska modellen 

Enligt denna modell är arenabyggen ett resultat av krav från olika verksamheter som 

exempelvis behöver större lokaler. De stora elitidrottsklubbarna är precis som i övriga 

modeller viktiga dragplåster för kommunen. Det kan därför vara nyttigt för kommunerna att 

möta dessa krav från föreningarna. Även här undersöks andra möjliga verksamheter att 

kombinera med arenaverksamheten när man ända bygger storskaligt.  

Exempel här kan vara internationella reglementen för elitidrottsklubbar som kräver viss 

standard av arenorna etcetera. En trend som kan urskiljas av de arenorna i undersökningen är 

att flertalet arenor är tillägnade åt bandy. Här kan tänkas att det milda klimatet spelar in, där 

bandysporten behövs läggas inomhus med tillgång till olika aggregat för att hålla nere 

temperaturen. Detta är en nyckel för sportens överlevnad.  

Mötesskapande modellen 

Detta är kanske stadsplanerarens viktigaste argument. Att skapa mötesplatser där invånarna 

träffar nya människor och kan roa sig samtidigt som de konsumerar och genererar intäkter för 

kommunen. Här kan nya samarbeten, tankar och idéer uppstå. Nya mötesplatser är även vid 

stor vikt gällande integrationen.  

Jag personligen väljer även att lägga till en sjätte modell. En kulturfortlevande modell som 

illustrerar att idrotten har växt sig stor i Sverige och är idag en form av folkrörelse och 

allmänintresse. Den svenska idrottsrörelsen har historiskt sett alltid varit stark och utbredd 

landet över. Mellan år 2000 – 2010 har antalet idrottsföreningar i landet ökat med 17 procent. 
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Jag ser en nytta i att politiker jobbar för att värna om och upprätthålla detta. Jag tror även att 

dessa typer av tankar kan finnas med i besluten om arenorna.   

Alla de ovanstående modellerna för argument kan sammanfattas i figur 1 nedan. Det kan 

konstateras att arenorna förutom att vara idrottsanläggningar i sin enkla bemärkelse ska syfta 

till att ge ett mervärde till kommunerna. Dels ett ekonomiskt mervärde som ger fler 

inkomstkällor samt även ett psykologiskt mervärde för individer och företagare. Figuren är i 

sin grund lånad från studien Armbrecht & Andersson Varas Värde Varar 2008, som handlar 

om kulturens värde i Vara kommun. Jag har valt att lägga till de idrottsliga aspekterna som 

denna uppsats kretsar kring.  

 

Figur 1. Summering av argumentationen bakom arenabyggen.  

 

De modeller som beskrivits ovan är alla väldigt positiva till arenor. Dock kan det också vara 

så att en arena uppfattas negativt samt att arenor även för med sig negativa aspekter.  

 

Alla gynnas inte av de nya arenorna. Exempelvis kan arenorna som tidigare studier visar 

skapa mer konkurrens för de företag som redan ligger i området. Ahlfeldt och Kavetsos visar 

också att arenans design har effekt på huspriserna samt att effekten kan röra sig så långt som 

arenan syns. Utsikten från huset kan vara en del som vägs in i individers värderingar av en 

fastighet. Så i motsats till det som Ahlfeldt och Kavetsos visar kan det finnas dem som får sin 
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utsikt förstörd av arenan, vilket gör att deras fastighetskaraktäristika försämras och att deras 

egen värdering av fastigheten minskar. Detta samtidigt som deras fastighet ökar i värde på 

grund av de förbättrade områdesegenskaperna som arenan tillför. Bara för att 

fastighetspriserna eventuellt ökar av en arenas tillkomst behöver det inte betyda att enskilda 

individer värderar arenan positivt.   

Andra negativa aspekter som en arena kan föra med sig är att det i samband med matcher och 

event i arenorna kan bli en stökig miljö på och kring arenan. Detta kan öka risken för 

kriminalitet och vandalisering i området.  

Arenor kan även ha negativa effekter för kommunerna och dess invånare. Detta då vissa 

kommuner fått dra ner på andra verksamheter för att täcka de underskott som driften av 

arenan ger. Det är framförallt denna punkt som kan skapa missnöje i kommunen och då 

främst hos de individer som inte värderar idrott och behovet av en ny arena lika högt som det 

framåtskridande kommunpolitikerna. 

Bland de i kommunen som inte värderar arenor särskilt högt kan arenabyggen skapa frågor 

kring kommunens inriktning och satsningar. Exempel på sådant kan vara ”Varför förvaltar 

kommunen mina skattemedel på det här viset?”. Med detta sagt kan det även finnas de 

kommuninvånare som väljer att flytta från kommunen.  

De effekter som en arena kan ha på ett område som kan påverka fastighetspriserna är främst 

indirekta effekter av arenan. Effekterna kan sammanfattas i figur 2 nedan. Effekterna kan 

delas upp i monetära och icke-monetära effekter samt om dessa effekter är direkta eller 

indirekta effekter.   

 

De monetära direkta effekterna är sådana som själva arenaverksamheten upplever i form av 

biljettintäkter till olika event, hyresintäkter och sponsring.  

 

De ickemonetära direkta effekterna kan vara så kallade psykologiskt och själsligt 

värdeskapande för individerna. Arenan kan upplevas som vacker eller att individen upplever 

arenan som en god satsning för exempelvis den lokala idrotten och finner en ro i det.  

 

Monetära indirekta effekter är främst det som denna studie illustrerar med ökade 

fastighetspriser i närområdet samt en ökad omsättning hos intilliggande verksamheter.  
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Den ickemonetära indirekta effekten handlar om att kommunens image förbättras. Ett gott 

rykte om en aktiv kommun kan spridas vilket lockar till sig både nya invånare och företagare.  

 

 Direkta effekter Indirekta effekter 

Monetära effekter + Biljettintäkter 

+ Hyresintäkter 

+ Sponsring 

 

+ Ökad omsättning hos 

underleverantörer samt 

anliggande verksamheter. 

+ Höjer värdet på närliggande 

fastigheter.   

 

Icke monetära effekter - Psykologiskt/Själsligt 

positivt värdeskapande 

- Psykologiskt/Själsligt 

negativt värdeskapande 

- Ökat stök kring matcher 

och event 

 

+ Arenabygget en stark 

områdesegenskap.  

+ Ökat antal kommunikationer 

och förbindelser till området.  

 

Figur 2. En arenas effekter området där den byggs. 

 

I figur 3 nedan sammanställs hur arenor kan påverka den kommunala verksamheten utifrån de 

modeller av argument som gåtts igenom ovan.  

 Direkta effekter Indirekta effekter 

Monetära effekter - Dyra driftskostnader för 

kommunen 

+ Ökad turism och inflöde till 

kommunen. 

+ Ökade jobbtillfällen.  

- Kostnad för upprätthållen 

ordning och sanering. 

- Neddragning på andra 

kommunala verksamheter. 

Icke monetära effekter + Psykologiskt/Själsligt 

positivt värdeskapande 

- Psykologiskt/Själsligt 

negativt värdeskapande 

- Ökat stök kring matcher 

och event 

+ Påverkan på stadens image.  

- Skapar frågor kring 

kommunens inriktning.  

Figur 3. En arenas effekter på den kommunala verksamheten.  

 

Hur gynnas då enskilda kommuninvånarna/individerna av en nybyggd arena? Främst handlar 

det om att området i sig blir mer attraktivt på grund av den nya arenan. Förutom den service 

som arenan erbjuder lockar det till sig kollektiva nyttigheter som exempelvis ökade 
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kommunikationsmöjligheter och näringslivsutbud. Desto närmare individen bor dessa 

nyttigheter desto större är möjligheterna att ta del av dem.  

Om individen i sig är idrottsintresserad är det möjligt att individen lägger stor vikt vid närhet 

till idrottsarenan för att på smidigast tänkbara sätt kunna ta del av de evenemang som sker i 

arenan.  

Kommuninvånarna är enskilda individer som bryr sig både om vilka effekter arenan har på sin 

fastighets närområde och hur kommunen som helhet påverkas av arenabygget. Efter att 

individen har vägt samman sina individuella preferenser gällande fastighetskaraktäristika, 

områdeskaraktäristiska samt hur individen värderar kommunens satsningar kan ett resultat fås 

hur individen värderar arenan.  

 

Om individens preferenser uppfylls av arenan är det troligt att individen kommer att betala 

mer för att få just denna karaktäristika i och kring sin fastighet. Vi kommer då att se en positiv 

ökning på fastighetspriser i det område, i detta fall i den församling, som arenan byggts.  

 

Om individens olika preferenser inte uppfylls av arenabygget kommer denne att lägga ett 

negativt värde i arenabygget och vi kan då förvänta oss en negativ effekt på fastighetspriserna 

i området.  

 

Beroende på vilken nytta individerna ser i arenan och det som den för med sig så kommer de 

vara villiga att betala mer för en fastighet i närområdet, i detta fall församlingen.  

6. Data 

 
Data från fastighetsmarknaden hämtas från Ljungquist. Ljungquist tillhandahåller databaser 

innehållandes värderingar av bostadsrätter och småhus samt överlåtelsepriser för småhus och 

tomtmark. Sammanställningarna hos Ljungquist kommer från de största mäklarfirmorna och 

bankerna inom fastighetsbranschen. Data över värderingar och överlåtelser kan hämtas på 

kommun- respektive församlingsnivå. Församlingsdata kommer att användas i 

undersökningen då jag både vill se över vilka effekter som arenabyggen har på 

fastighetsmarknaden generellt i landet samt även kunna se till effekter inom respektive 

kommun som undersöks. Församlingar är som tidigare nämnts en geografiskt bra avgränsning 

inom kommunerna. Genom dessa allmänt kända och fasta avgränsningar undviks problem 
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med att på egen hand avgränsa materialet. Denna avgränsning kommer underlätta 

återskapande av studien och ge lättare jämförelse av andra studier.   

Småhus definieras av Ljungquist med följande underkategorier; villor, kedjehus, radhus och 

fritidshus. I undersökningen kommer data från fritidshus att väljas bort då fritidshus inte anses 

bestående och att fritidshus köps och säljs med andra värderingar än vad övriga 

underkategorier gör.  

De data som Ljungquist ger sammanställs i två kategorier variabler av medelpris, medianpris, 

undre kvartilpris och övre kvartilpris. Den ena kategorin beskriver dessa variabler i pris per 

kvadratmeter och den andra kategorin beskriver dessa variabler i köpesumma tusentals 

kronor. Båda dessa kategorier kommer att undersökas.  

Fördelen med att använda sig av pris per kvadratmeter är som tidigare nämnts att variabeln då 

fångar in en del av de fastighetsspecifika preferenserna.  

I denna studie kommer data från 44 arenabyggen som uppförts i 37 kommuner under 2000-

talet att användas. Dessa data representerar de 37 kommunerna och dess församlingar. Data 

för de två kategorierna av medelpris, medianpris, undre kvartilpris och övre kvartilpris har 

inhämtats för alla dessa församlingar.  

De arenor som används i studien är de som har någon form av idrottsverksamhet. Dock kan 

flera av de undersökta arenorna bedriva flertalet olika verksamheter, men fokus ligger på 

idrottsanläggningen. Det har tillkommit en hel del andra typer av arenor inom kultur och 

upplevelseindustrin, som exempelvis rena konserthallar. Dessa typer av byggnationer lämnas 

utanför denna studie.  

Rena fastighetsöverlåtelser som kostat köparen noll kronor har plockats bort ur materialet för 

att inte få ett snedvridet resultat. Tidsperioden för inhämtning av data är från och med 1 

januari år 2000 till och med den 6 november år 2014.  

 

Även de observationerna som haft värde noll för någon av dem beroende variablerna 

medelpris, medianpris, medelpris per kvadratmeter (kvm) och medianpris per kvadratmeter 

har plockats bort ur materialet. 32 av observationerna togs då bort.  
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Då all data skrivits in manuellt från Ljungquist till datasetet har efterkontroller av materialet 

gjorts för att se om eventuella extremvärden är reella eller rent av felaktiga inmatningar. 

Korrigeringar för dess felaktiga inmatningar har gjorts.  

 

Fastighetsvärden för de församlingar som under ett år haft tre eller färre 

överlåtelser/försäljningar har inte räknats in i materialet främst på grund av att Ljungquist då 

inte ger representativa medel- och medianvärden utan för dessa ges värde noll i Ljungquist. 

 

Visserligen kan det vara så att det finns församlingar där det inte säljs mer än tre småhus i 

snitt per år. Dock har dessa församlingar, vid datainsamlingen, oftast visat sig vara 

församlingar långt ifrån den församling där arena byggs. Frågan ska då ställas hur mycket 

dessa småhus fastighetsvärden påverkat det slutgiltiga resultatet i denna studie? Samt hur 

småhusen påverkas av arenabygget? I och med det fåtaliga antalet kommer slutliga resultatet 

inte påverkas nämnvärt. Det geografiska läget av dessa fastigheter kommer även göra att 

arenapåverkan reflekteras ytterst lite i dessa fastighetspriser. 

Både medelvärde och median kommer att redovisas. Dessa två värden har olika egenskaper 

och passar olika bra beroende på vad som ämnas redovisas. Medelvärdet är den totala 

summan av de värden som observeras dividerat med antalet observationer medan medianen är 

det mittersta värdet av observationerna.  

Median kan vara bra mått för redovisning av materialet då det finns en stor spridning i 

materialet av höga och låga värden. Medianen påverkas heller inte av extremvärden, vilket 

medelvärdet är känsligt för. Redovisning av medelvärdet är mer representativt då materialet är 

symmetriskt fördelat. Att redovisa medianen kan därmed vara fördelaktigt i detta fall då 

materialet innehåller en del höga värden och det finns en viss spridning i materialet.  

Medelvärdet kommer även det redovisas då det är det mått som används i de flesta svenska 

studier medan median föredras i exempelvis amerikanska studier. 
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Tabell 2. Beskrivning av data.  

Variabel Obs Medelvärde Standard- 

avvikelse 

Min Max 

Medelpris 4403 1258.438     813.8886          48 6793 

Medelpris/kvm 4402 10027.32     5963.445         285 45122 

Medianpris 4402 1179.050     799.0249          20 7000 

Medianpris/kvm 4402 9786.022     5888.303 12 44291.5 

 

I tabell 2 ovan beskrivs den data som används i undersökningen. Där redovisas variablerna 

medelpris, medelpris per kvadratmeter, medianpris och medianpris per kvadratmeter. Priserna 

per kvadratmeter är i tusentals kronor medan medelvärde och medianpris ska multipliceras 

med 1000 för att få deras sanna värden.  

 

Vi ser i tabell 2 att medelpriset för de fastigheter som används i studien är 1 258 438 

(1258.438 * 1000) kronor med en standardavvikelse på 813 888.6 kronor. Standardavvikelse 

beskriver hur mycket de olika observationerna avviker från medelvärdet. Det lägsta 

medelpriset för fastigheter inom en viss församling och år är 48 000 kronor medan det högsta 

är 6 793 000 kronor. Totalt har 4403 observationer registrerats.  

 

Medelpriset per kvadratmeter för de fastigheter som används i studien är 10 027,32 kronor per 

kvadratmeter med en standardavvikelse på 5963.445 kronor. Det lägsta medelpriset per 

kvadratmeter inom en församling ett visst år var 285 kr och det högsta var 45 122 kronor. 

4402 observationer har registrerats.  

 

Medianpriset för de fastigheter som används i studien är 1 179 050 kronor (1179.050 * 1000) 

med en standard avvikelse på 799 024.9 kronor. Det lägsta medianpriset för fastigheter inom 

en församling ett visst år var 20 000 kronor och det högsta var 7 000 000 kronor. 4402 

observationer har registrerats.  

 

Slutligen är medianpriset per kvadratmeter för de fastigheter som används i studien 9786.022 

kronor per kvadratmeter med en standardavvikelse på 5888.303 kronor. Det lägsta 

medianpriset per kvadratmeter inom en församling ett visst år som registrerats var 12 kronor 

per kvadratmeter och det högsta var 44 291,5 kronor. 4402 observationer har registrerats.  
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7. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas de resultat som regressionerna från ekvation 1 och 2 ger.  

 

Tabell 3. Resultat av regressionerna i reella priser.  

 (1) (2)   

 Medelpris (kkr) Medianpris (kkr)   

Arena 124.9
***

 134.6
***

   

 

Församlingsfixa 

effekter 

Tidseffekter 

(32.62) 

Ja 

 

Ja 

(36.22) 

Ja 

 

Ja 

  

N 4403 4402   

Standardfel inom parentes. 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Tabell 4. Resultat av regressionerna i pris per kvadratmeter (kvm).  

 

 (1) (2)   

 Medelpris/kvm Medianpris/kvm   

Arena 1052.4
***

 911.1
***

   

 

Församlingsfixa 

effekter 

Tidseffekter 

(235.0) 

Ja 

 

Ja 

(261.4) 

Ja 

 

Ja 

  

N 4403 4402   

Standardfel inom parentes.  
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

I tabell 3 ovan presenteras de resultat som regressionerna enligt ekvation 1 ger. Medelpriset 

och medianpriset illustreras i tusentals kronor (kkr).  

I kolumn (1) redovisas hur medelpriset på fastigheterna i de församlingar, där en arena 

tillkommit, har förändrats.  Det har skett en ökning av medelpriset med 124 900 kronor. Ett 
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standardfel på 32 620 kronor innebär att de observerade värdena avviker från populationens 

medelvärde med ±32 620 kronor. Populationen i detta fall är alla de församlingar i Sverige 

där det byggts arenor. Att medelpriset ökat betyder att fastighetspriserna inom samma 

församling som arenan har ökat generellt.  

I kolumn (2) redovisas hur medianpriset har förändrats. En ökning av medianpriset på 134 

600 kronor har skett för de fastigheter som ligger i de församlingar där det byggts en arena. 

Standardfelet är här 36 220 kronor.  

I tabell 4 kolumn (1) redovisas hur medelpriset per kvadratmeter har förändrats. En ökning 

med 1 052,4 kronor har skett sedan arenans tillkomst. Standardfelet är 235 kronor.  

I kolumn (2) redovisas hur medianpriset per kvadratmeter har förändrats. En ökning med 

911,1 kronor har skett sedan arenans tillkomst. Standardfelet är 261,4 kronor.  

Alla de fyra resultaten är signifikanta på 0,001 procents nivå och visar att ökningar i 

fastighetspris har skett efter arenornas tillkomst. Fastighetspriserna i de församlingar där det 

byggts en arena har ökat mer än i kontrollgruppen, det vill säga i de församlingar där det inte 

byggts någon arena.  

 Resultaten för den log-linjära funktionsformen enligt ekvation 2 redovisas nedan i tabell 5 

och 6.  

Tabell 5. Resultat av regressionerna med logaritmerade reella priser.  

 (1) (2)   

 lnMedelpris 

(kkr) 

lnMedianpris 

(kkr) 

  

Arena -0.00884 0.0230   

 

Församlingsfixa 

effekter 

Tidseffekter 

(0.0227) 

Ja 

 

Ja 

(0.0382) 

Ja 

 

Ja 

  

N 4403 4402   

Standardfel inom parentes. 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 
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Tabell 6. Resultat av regressionerna med logaritmerade priser per kvadratmeter (kvm).  

 

 (1) (2)   

 lnMedelpris/kvm lnMedianpris/kvm   

Arena 0.0149 0.0136   

 

Församlingsfixa 

effekter 

Tidseffekter 

(0.0251) 

Ja 

 

Ja 

(0.0366) 

Ja 

 

Ja 

  

N 4403 4402   

  Standardfel inom parentes. 
*
 p < 0.05, 

**
 p < 0.01, 

***
 p < 0.001 

 

Vid test för den log-linjära funktionsformen fås ett negativt och tre positiva resultat. 

Resultaten är dock inte signifikanta för samtliga priskategorier. Samtliga resultat är inte 

signifikanta ens på 10 procents nivå. Det kan alltså inte konstaterats med 95 procents säkerhet 

att den effekt som här uppvisas råder. Detta visar att resultaten av denna studie är känsliga för 

val av funktionsform samt att de signifikanta resultaten i tabell 3 och 4 ovan ska tolkas med 

viss försiktighet.   
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8. Slutsatser 

 
Det viktiga med resultatet som denna uppsats presenterar är att det finns en signifikant 

korrelation mellan arenors tillkomst och fastighetsprisers ökning. Själva siffran som resultatet 

visar kräver en varsam tolkning. Detta då resultaten verkar vara känsliga för val av 

funktionsform samt att det är föga sannolikt att endast arenorna i sig påverkar huspriserna i 

området. Det föreligger, som ovan visats, även andra faktorer som också påverkar fastigheters 

värdeökning.  

 

Tidigare studier visar även de på svårigheter med kontrollvariabler och att det trots mängder 

av införda kontrollvariabler likväl kan finnas andra faktorer som påverkar fastighetspriserna. 

Men hedoniska studier likt dessa och den här studien kan ge en bra indikation på hur arenorna 

påverkar fastighetspriset. Insättning och kontroll av fler variabler än vad som kontrolleras för 

i denna studie skulle säkerligen sänka det betavärde som resultatet visar.  

 

Resultatet kan tolkas som att medborgarna i Sverige uppskattar den här typen av satsningar 

från kommunens sida. Att de behov som en nybyggnation av en arena infriar tillfredsställer 

individernas preferenser. Denna uppfyllelse gör att individerna är beredda att betala extra för 

denna form av karaktäristika. Politikerna å andra sidan kan få mersmak av dessa typer av 

resultat och med grund i dessa kan de vilja bygga än mer. Politikernas målsättning är många 

gånger att bli omvalda och för att lyckas med det vill man uppfylla medborgarnas önskemål. 

En ökad byggnation skulle enligt de finansieringsformer som de flesta av arenorna i studien 

har kunna leda till ökad skattebörda för kommuninvånarna över lag.  

 

Troligen är det så att gemene kommuninvånare i Sverige inte har vetskap om politikers 

kalkyler och vad arenorna faktiskt kostar samhället. Tidigare studier har visat att 

arenabyggnationerna grundats i glädjekalkyler där den slutgiltiga summan ofta hamnat på det 

dubbla eller till och med det tredubbla jämfört med vad som från början var tänkt. Notan 

hamnar allt som oftast hos de skattebetalande kommuninvånarna själva. En intressant paradox 

att föra in i diskussionen är att det kan vara lätt för kommuninvånarna att efter läsning av 

debatter och ledarsidor om skyhöga kostnader för arenor klaga och bilda opinion. Detta utan 

vetskap om dessa typer av studier som redovisar att det kan vara individernas egna 

köpbeteende som bidrar till tillkomsten av dessa kostsamma arenabyggen.  
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Dock är det återigen viktigt att tänka på tolkningen av resultaten, att andra faktorer kan spela 

in på de ökande fastighetspriserna. Som ovan belysts kan andra verksamheter runt omkring 

arenan påverkas positivt då det blir en ökad efterfrågan av deras service. Tillkomsten av 

arenor har visat sig kunna ge stora och unika möjligheter för näringslivet. Barer, restauranger 

och hotell med mera har expanderat intill eller i flertalet av de arenor som undersöks. En 

multiplikatoreffekt kan därmed kopplas till de nya arenorna. Positiva resultat för dessa 

verksamheter gör att de kan expandera och nya arbetstillfällen och skatteinkomster 

tillkommer i slutändan kommunen.  Det här är ytterligare glädjande besked för kommunerna 

och främst politikerna. Besked som dessa är sådana som glöms bort och överskuggas av den 

debatt om kostnadsfrågan som belysts av media.  

Efter genomgång av modellerna om argument för arenabyggen verkar grundtanken vara att 

arenan är en symbol för att kommunen är aktiv, att kommunen vågar satsa och är likvid. Ett 

arenabygge blir ett bevis på att den sittande kommunledningen faktiskt aktivt gör någonting 

för kommunen. Detta samtidigt som byggnationer i arenornas storlek syns tydligt från 

långväga håll. Liknelser med ståtliga galjonsfigurer på gamla massiva skepp kan göras då det 

i flertalet fall verkar vara så att arenorna står ståtligt på plats men gapar tomma. Detta då 

kostnaderna för arenorna överstiger intäkterna och arenorna inte utnyttjas till fullo. Att 

arenorna blir ståtliga flaggskepp för kommunerna kan även ha andra effekter på tolkningen av 

resultatet. En genomgång av arenornas geografiska lägen visar att arenorna byggs centralt i 

kommunerna. I snitt är arenorna belägna på ett avstånd, bilvägen, av 3.15 kilometer från 

stadens tågstation. Tågstationen används här som en central indikator då det dels är något som 

de flesta städer i kommunerna har samt att stationernas lokalisering säkerligen spelat in under 

valet av plats för arenan. Kommunikationer genom främst tåg och buss är viktiga för att folk 

lätt ska kunna ta sig till och från arenan samt att, som det turistekonomiska argumentet visar 

läggs stor vikt på, även folk utanför kommunen ska kunna ta sig till arenan. Att arenan byggs 

centralt kan innebära en risk för omvänd kausalitet. Alltså det faktum att huspriserna från 

början varit högre i dessa centrala delar då dessa områden varit attraktiva för individerna.  

 

Om en arena byggs centralt kommer som denna studie visar fastighetspriserna med stor 

sannolikhet att öka ytterligare inom området. Detta försvårar tolkningen av arenornas 

påverkan på fastighetspriserna då det förmodligen redan innan tillkomsten av arenan händer 

mer i de centrala delarna av kommunen. Sådant som påverkar individers preferenser och 

sonika fastighetspriserna än mer.  Den urbana trenden som verkar råda i landet är sådan att 
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folk flyttar in till städerna oavsett. Det finns därmed en stor risk för överestimering av 

arenornas betydelse vid denna typ av studier. 

 

Även om studiens resultat ska tolkas med viss försiktighet indikerar denna studie att 

fastighetspriserna i den församling där en arena byggts ökar mer än i övriga församlingar. 

Med tanke på denna studies stora omfattning bör möjligen den effekt av arenabyggen, som 

denna studie visar, kunna generaliseras till andra typer av arenor och kommunala 

byggnationer och investeringar som syftar till event av olika slag.  

Resultatet av studien ger en indikation på hur arenorna uppfattas av de svenska 

kommuninvånarna. Det verkar som att arenabyggen uppfattas som positiva då individen väljer 

att betala extra för denna områdesegenskap. Om resultatet går att generalisera till att säga att 

kommuninvånarna uppskattar denna typ av politiska satsningar och investeringar i sig så pass 

att de väljer att belöna politikerna med omval besvaras inte i denna studie. Vid intresse för 

denna typ av fråga se Hedén Gynnå Arenabyggen- Hjälper eller stjälper det 

kommunpolitiker? 2015.  

8.1 Summering 

 
De frågor som denna uppsats ämnat besvara är: 

- Hur värderas något som inte kan värderas på en egen marknad? 

- Hur värderar svenska folket de idrottsarenor som har byggts eller byggs runt om i 

landet? 

Denna uppsats har visat att hedonisk prissättning är användbart för att värdera något som inte 

har en egen marknad. Uppsatsen har också visat att svenska folket genom att avslöja sina 

preferenser på fastighetsmarknaden sätter ett positivt värde i de arenor som byggs landet över. 

Det exakta värdet är dock svårt att skatta och beräkna. Svenska folket sätter ett positivt värde i 

arenorna trots de stora ekonomiska förluster dessa ofta orsakar. Kanske är det därför som vi 

inte ser några stora folkliga protester mot dessa byggen. Arenabyggena kan därmed ses som 

dyra men accepterade galjonsfigurer för kommunerna. Kommuninvånarna verkar ge mer ros 

än ris till arenorna.  

En fråga som skulle vara intressant att undersöka framöver är att ställa driftkostnaderna av 

dessa arenor i jämförelse med exempelvis kommunernas kostnad för äldrevård och andra 

verksamheter. 
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En annan intressant fråga att undersöka är hur idrottsföreningarna i sig har påverkats av dessa 

byggen både ekonomiskt och rent sportsligt. Har de sportsliga framgångar som kommunen 

suktade efter uppnåtts? Resultatet av det får framtida forskning utvisa. 
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10. Appendix 

 
Uträkning av ökning av idrottsföreningar mellan åren 2000 - 2010.  

Antal föreningar år 2000 =  21194 (Statistisk årsbok 2006) 

Antal idrottsföreningar år 2010 = 24936 (Statistisk årsbok 2013) 

Ökning = 24936/21194 = 1,1765 ~ 18 procent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


