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ABSTRACT

Titel: Vad är trygghet för äldre i boendet? – En studie kring hur Gavlegårdarna kan 
utveckla och förbättra sitt Tryggbo koncept.

Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi 

Författare: Elin Engman och Kristina Sälg

Handledare: Tommy Gerdemark

Datum: 2008 juni

Syfte: Samhällets befolkning tenderar att bli allt äldre. För bostadsbolagen resulterar denna 
förändring i demografin i en ökad efterfrågan på bostäder som är anpassade till de äldres 
behov. I Gävle är trycket stort på anpassade bostäder och boendealternativ då staden har en 
äldre befolkning. Gavlegårdarna vill uppfylla denna efterfråga och tillhandahålla anpassade 
bostäder till denna kundgrupp. I dagsläget erbjuder företaget ett seniorboende eller +50 
boende som heter Tryggbo. Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av Gavlegårdarna 
kartlägga vad äldre människor värdesätter i sitt boende och vilka faktorer som får de äldre 
att känna sig trygga i sin bostad, samt att utreda vad Gavlegårdarna ska prioritera i sin 
expandering och utveckling av sitt Tryggbo (+50 boende).  

Metod: I vår studie har vi använt oss av en kvantitativ metod och genomfört en 
enkätundersökning, riktad till hälften av de boende i dagens Tryggbo bestånd. Vi har även 
genomfört litteraturstudier, intervjuer samt en studie över vad andra fastighetsbolag 
erbjuder denna kundkategori. Resultaten från vår datainsamling har diskuterats och 
redovisats i diagram, tabeller samt i löpande text.
 
Resultat & slutsats: Genom vår enkätundersökning har vi kartlagt ett antal faktorer som 
Gavlegårdarnas äldre kunder prioriterar och värdesätter högst. Vår enkät sammanställning 
visar tydligt att de äldre kunderna känner sig trygga och trivs i sin bostad, men trots detta 
finns det väldigt mycket Gavlegårdarna kan göra för att utveckla och förbättra detta 
boendealternativ. 

Förslag till fortsattforskning: Det kan vara av intresse för fortsatt forskning att 
genomföra en utvärdering av Gavlegårdarnas utveckling av Tryggbo konceptet om ett antal 
år, samt att utföra en liknande enkätundersökning för att se om resultatet förändrats något. 
För att komplettera vår undersökning kan man även genomföra intervjuer med de boende 
för att få en bredare bild av deras åsikter och önskemål.

Uppsatsens bidrag: Vi har bidragit med trovärdig och värdefull information till 
Gavlegårdarnas utvecklingsarbete inom detta område, där vårt resultat kan användas för att 
förbättra Tryggbo konceptet. Vi har även kartlagt de nuvarande kundernas åsikter och 
önskemål, vilket kan användas för en framgångsrik förbättring av anpassade bostäder för 
äldre. 

Nyckelord: Tryggbo, Gavlegårdarna, enkätundersökning, trygghet, seniorboende, 
rangordning/prioritering.



ABSTRACT 

Title: What factors influence the level of security the elderly feel in their homes? - A study on 
how Gavlegårdarna can develop and improve their Tryggbo concept.

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Elin Engman och Kristina Sälg

Supervisor: Tommy Gerdemark

Date: 2008 June

Aim: The average age of citizens is increasing more then ever before, resulting in increased 
demand for suitable housing for the elderly.  This trend is providing an increased market 
which property companies need to fill.  In Gävle the demand for specially arranged houses for 
the elderly is great as there is a concentration of elderly people in the area. This demand is 
something Gavlegårdarna wants to address by increasing the number of suitable properties 
available to its elderly tenants. Gavlegårdarna currently offers houses for the elderly, called 
Tryggbo (+50 houses). The purpose of this study, by order of Gavlegårdarna, is to discover 
the features elderly tenants seek when choosing accommodation.  In addition this study will 
investigate what makes aged tenants feel safe in their homes and provide recommendations on 
the key features Gavlegårdarna should prioritise in the development of this growing property 
market.  

Method: In our study we have used a quantitative method of data collection.  This has 
primarily been done through the questionnaire we sent to every second person living in the 
present Tryggbo houses. We also studied current literature related to the subject and carried 
out an interview. In addition to this we examined how ten different property companies chose 
to develop their specially arranged housing for the elderly.  The results of our research and 
analysis of this topic has been presented in the form of diagrams, table charts and text. 

Result & Conclusions: Using the results from our questionnaire we have been able to 
identify the key features which elderly people value when looking for accommodation. Our 
study showed that whilst Gavlegårdarnas older tenants feel safe and happy with their present 
living situation, there are a number of design features which can be incorporated in future 
housing projects of this nature, which would greatly increase tenant satisfaction.  

Suggestions for future research: It could be of interest to evaluate the progress 
Gavlegårdarnas has made in the development of this special housing market in 2 years time. 
In addition it would be pertinent to re-issue the questionnaire once more and assess whether 
the changes are making a difference with tenants. 

Contribution of the thesis: We have contributed information to Gavlegårdarna that is of high 
credibility and importance in their future development in this matter.  The results of our study 
can be used to improve and expand their Tryggbo housing market. In addition we have 
constructed a map detailing the opinions and requests of their older tenants, enabling 
Gavlegårdarna to improve the housing services they provide to the elderly population. 

 Key words: Tryggbo, Gavlegårdarna, questionnaire, safety, homes for the elderly, priority. 
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Figur 1. Statistiken gäller endast Gävle kommun och visar att  
antalet äldre kommer att öka i framtiden.
Diagramkälla: Gävle Kommuns befolkningsprognos 2005

1. Inledning

I dagens samhälle blir befolkningen allt äldre, detta är något som har en stor effekt på många 
olika områden i samhället. En ökad efterfråga på bostäder som är anpassad till de äldres 
behov är en del i denna utveckling. Trycket på anpassade bostäder och boendealternativ är i 
Gävle högt, då staden har en äldre befolkning. För Gavlegårdarna som är det allmännyttiga 
bostadsföretaget i Gävle, är detta 
något som påverkar 
framtidsplanerna och som skapar 
en efterfråga som de önskar att 
uppfylla. Som kommunalt 
bostadsföretag anser de sig inte 
bara ansvariga för att stå till tjänst 
med en bostad, utan också ta ett 
visst ansvar för hur de boende mår 
i deras bostäder. I dagsläget 
erbjuder Gavlegårdarna ett 
seniorboende eller 50+ boende som 
heter Tryggbo. Dessa lägenheter 
finns i nuläget på ett flertal olika 
platser i Gävle området. Dessa 
Tryggbo bostäder är byggda eller 
omgjorda för att passa denna äldre 
målgrupp. De är anpassade genom 
bland annat breda 
badrumsingångar, hiss i huset samt 
borttagna trösklar. Ett antal av 
dessa fastigheter är även utrustade med gemensamhetslokal och hobbyrum, där de boende kan 
träffas och umgås. Det finns ej tillgång till matsal eller personal i någon av dessa fastigheter.1 

På uppdrag av Gavlegårdarna ska vi utföra en undersökning, om hur de ytterligare kan 
anpassa sina bostäder gentemot denna målgrupp på bästa sätt. 

1 http://nywww.gavlegardarna.se/summarumweb/internet/hy/ObjectTypeSeniorInformation.aspx 2008-02-12
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1.1 Problemformulering

Vad prioriterar Gavlegårdarnas äldre kunder i sitt boende?
Vilka är de främsta faktorerna som får äldre att känna sig trygga i sin bostad?
Hur definierar äldre trygghet i boendet?
Vilka är anledningarna till att äldre väljer Gavlegårdarnas Tryggbo (+50 boende) 
alternativ. 

1.2 Syfte

Syftet med detta examensarbete är att på uppdrag av Gavlegårdarna, undersöka och kartlägga 
vad äldre människor värdesätter i sitt boende samt vilka faktorer som får äldre att känna sig 
trygga i sin bostad. Vi ska även utreda vad Gavlegårdarna ska prioritera i sin expandering av 
sitt Tryggbo (+50 boende) alternativ.  

1.3 Avgränsningar

För att detta arbete inte ska bli allt för omfattande har vi gjort vissa avgränsningar. Vi kommer 
endast att behandla frågorna utifrån Gavlegårdarnas intresse och exkludera alla andra 
bostadsföretag. Vi kommer endast att utgå ifrån Tryggbo (+50 boende) alternativet i vårt 
arbete. Vi kommer inte att gå in på Gavlegårdarnas andra kunder och deras krav på ett bra 
boende eller möjligheten för expandering i dessa grupper.  

1.4 Nyckelbegrepp
När vi i arbetet skriver äldre människor menar vi personer som har uppnått en ålder över 50 
år. I arbetet använder vi oss ofta av benämningen Tryggbo, vilket är namnet på det 
seniorboende eller +50 boende som Gavlegårdarna erbjuder.

I detta arbete har vi valt att benämna Gavlegårdarnas äldre hyresgäster som kunder.

2



2. Metod

I detta kapitel redogör vi hur uppsatsen arbetats fram. De olika metoder som använts  
presenteras samt hur vi gått tillväga för att uppnå en hög trovärdighet i vår forskning.

2.1 Bakgrund 

I slutet av höstterminen 2007, beslutade vi oss för att ta kontakt med Gavlegårdarna för att 
fråga om de hade något lämpligt ämne för ett examensarbete inom företagsekonomi och om 
de var intresserade av ett samarbete med oss. De förslog då en genomgång av deras Tryggbo 
(+50 boende) alternativ samt hur detta skulle kunna förbättras och utvecklas. Vi ansåg att 
ämnet var mycket intressant och under början av vårterminen 2008 startade vi vårt samarbete 
med Niclas Lind (Distriktschef Gavlegårdarna), som har fungerat som vår kontakt och väglett 
oss under arbetets gång.

2.2 Kvantitativ metod

I vår uppsats har vi valt att i huvudsak använda oss av den kvantitativa metoden. Denna metod 
att bedriva forskning på kan förknippas med de olika tillvägagångssätten som används vid 
insamlandet av information. Att använda sig av olika survey metoder vid denna typ av 
forskning är väldigt vanligt, detta är en samlingsterm för datainsamling genom enkäter och 
intervjuer.  Förmågan denna datainsamlingsmetod har är att generera kvantifierbar data om ett 
stort antal människor, som sedan är representativt för en större population.2 Den kvantitativa 
forskningsmetoden har sina grunder i positivismen, som utgörs av en filosofi som gör anspråk 
på att en vetenskaplig metod passar alla typer av kunskap. Positivismen menar även att endast 
de företeelser som man kan observera kan räknas som godtagbar kunskap.3Kvantitativ 
forskning kan uppfattas som en rationell och linjär process, där man kan återfinna några av 
positivismens huvudsakliga egenskaper, det är till exempel centralt att göra de teoretiska 
termerna observerbara.4 

En annan egenskap som finns inom den kvantitativa forskningen är viljan att kunna inrikta 
resultatet från en viss undersökning att gälla på andra situationer och personer som inte 
studerats, det vill säga att generalisera. Genom att kunna säkerställa generaliserbarhet av en 
undersökning, kan man vid kvantitativ forskning närma sig naturvetenskapens lag, liknande 
resultat och slutsatser.5 

2 Bryman (1997) s.20 
3 Ibid. s.24
4 Ibid. s.29
5 Ibid. s.47
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2.3 Empiristudier

Detta arbete gör vi på uppdrag av Gavlegårdarna och avsikten med arbetet är bland annat att 
undersöka vad trygghet är för äldre människor i boendet. För att få svar på denna 
frågeställning övervägde vi om vår undersökning skulle baseras på intervjuer eller en 
enkätundersökning. Vi valde den senare undersökningsmetoden då vi hade överlagt fördelarna 
och nackdelarna inom respektive metod.

Fördelarna med en enkätundersökning är bland annat att de tillfrågade i lugn och ro får gå 
igenom frågeformuläret och överväga de olika svarsalternativen. En annan fördel är att den så 
kallade intervjuareffekten faller bort, vilket leder till att de svarande inte påverkas av 
intervjuaren och dennes sätt att ställa frågor. Det är dessutom relativt lätt att tolka resultatet ur 
en enkätundersökning. Nackdelarna med en enkätundersökning är att man får räkna med ett 
visst bortfall, hur stort detta bortfall blir varierar mycket. Den tillfrågade har inte heller någon 
möjlighet att ställa kompletterande frågor om det är något som denne inte förstår eller undrar 
över. En annan nackdel är att de människor som har svårt att läsa eller uttrycka sina åsikter i 
skrift kommer att hamna i den så kallade bortfallsgruppen.6

Vi valde att använda oss av den vanligaste formen av en enkät, den så kallade postenkäten.
Denna enkät metod innebär att man skickar ut enkäterna med post samt bifogar ett 
svarskuvert så att den svarande kan skicka tillbaka formuläret när han/hon har besvarat 
frågorna.7 

Presentation av enkäten

I dagsläget finns det cirka 531 stycken Tryggbo (+50 boende) lägenheter8. Enkäten delades ut 
till 251 stycken boende i Gavlegårdarnas Tryggbo alternativ. Anledningen till att vi endast 
skickade detta frågeformulär till hälften av de befintliga Tryggbo lägenheterna var att 
Gavlegårdarna själva distribuerar ut en egen enkät, årligen till vartannat hushåll. Vi skickade 
därför ut denna enkät till dem som inte fått Gavlegårdarnas enkät.

När vi tagit beslutet om att utföra en enkätundersökning blev vårt första steg att studera 
litteratur inom ämnet, eftersom vår kunskap var begränsad inom detta område. Litteraturen vi 
fann var intressant och användbar för vårt fortsatta arbete. Då enkäten huvudsakligen handlar 
om trygghet och hur man uppnår detta i ett bostadsområde som består av äldre kunder, blev 
också den litteratur som vi studerade väldigt inriktad på detta ämne. Det som bland annat 
hjälpte oss i arbetet med vår enkät var de tips vi fick genom att granska och studera 
Gavlegårdarnas egen enkät. Denna gav oss vägledning och skapade en vision om hur vår 
enkät skulle ta form. 

Efter litteratur och enkätstudier fann vi det lättare att börja arbeta fram delarna till vår enkät. 
Enkäten är uppdelad i två delar. Del 1 består av nio stycken frågor angående bland annat 
respondentens ålder, adress, hur länge den varit kund i Tryggbo samt hur den trivs i dagsläget. 
De resterande frågorna som tags upp i denna del berör trygghets aspekten. Frågorna i denna 
del är utformade som både kryssfrågor och frågor som fick besvaras fritt genom egna 

6 Ejlertsson (2005) s.11-13
7 Ibid s.11-13
8 http://nywww.gavlegardarna.se/summarumweb/internet/hy/ObjectTypeSeniorInformation.aspx 2008-04-02
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kommentarer, denna utformning valdes för att respondenten skulle få chansen att uttrycka sina 
egna åsikter. Se Bilaga 1 för vidare detaljer kring Del 1 i enkäten.

Enkätens andra del är indelad i 4 kategorier. Kategorierna är teknik/säkerhet, extra tjänster 
och service, sociala aspekten och lägenhetens utformning. I samtliga av dessa kategorier ska 
respondenten rangordna ett visst antal punkter i den ordning denne prioriterar dessa. För att 
undvika missförstånd skapade vi ett tydligt exempel på hur ett svar kunde se ut i inledningen 
till denna del. Under var kategori lämnade vi plats åt egna kommentarer, där respondenten 
ytterligare fick möjlighet att utveckla sina tankar. Se Bilaga 1 för vidare detaljer kring Del 2 i 
enkäten. 

Då första utkastet av enkäten var klar, träffade vi först vår handledare Tommy Gerdemark på 
Högskolan i Gävle som gav oss tips och råd hur vi vidare skulle kunna utveckla vår enkät. 
Tommy nämnde även fördelen med att skicka ut en påminnelse. Efter detta möte gjorde vi 
några justeringar och träffade sedan vår kontakt på Gavlegårdarna, Niclas Lind. Han hade 
också några åsikter om utformningen av enkäten. Slutligen uppnådde vi ett resultat som vi 
kände oss nöjda med och som Niclas godkände. Vi beslutade oss även för att följa Tommys 
råd om att skicka ut en påminnelse till de tillfrågade kunderna som fått vår enkät. 

Måndagen den 17 mars gick 251 stycken enkäter i tryck och skickades dagen därpå 
tillsammans med ett frankerat svarskuvert ut till de berörda kunderna. Påminnelsen skickades 
den 26 mars, där vi påminde om att inlämningstiden snart skulle gå ut samt att vi tackade dem 
som hade svarat för deras medverkan, samtliga svar hämtades på Gavlegårdarnas 
kundcentrum den 4 april. Sista dag för inlämning av enkäten var den 2 april. Respondenterna 
hade sammanlagt två veckor på sig att besvara enkäten. Enkätens 13 frågor besvarades helt 
anonymt. Vi valde att utforma enkäten så att den besvarades anonymt för att vi anser att 
möjligheten till att få in fler svar ökar och att svaren blir mer sanningsenliga vid denna typ av 
utformning.

Presentation av studie om hur andra bostadsbolag arbetar med seniorboende 

För att komplettera vårt empirimaterial samt för att kartlägga vad andra bostadsföretag 
erbjuder denna kundkategori genomförde vi denna studie. Studien omfattar 10 stycken olika 
bostadsbolag med representanter från både norr och söder, detta för att ge en så bred bild som 
möjligt. Vi har valt att enbart titta på de bostadsbolag som har ett speciellt utarbetat 
erbjudande för den äldre kundgruppen och vad detta boendealternativ innebär och innehåller.
Bolagen valdes slumpmässigt ut och består av både mindre och större fastighetsbolag. Vi har 
endast studerat den information som finns på bolagens respektive hemsidor. Vi har ej tagit 
personlig kontakt med dessa bolag då tiden var för knapp.

Presentation av intervjun med Niclas Lind, Gavlegårdarna

För att få en tydlig bild över vad Gavlegårdarnas Tryggbo alternativ innebär och för att 
kartlägga vilka åtgärder som i dagsläget vidtagits för att skapa en bra och anpassad bostad, 
samt vilka utvecklingsmöjligheter företaget ser med detta boendealternativ, genomförde vi en 
intervju. Våra frågor besvarades av vår kontakt på Gavlegårdarna Niclas Lind, då han var den 
mest insatta i det arbete som utförts samt den framtida utvecklingen. Frågorna besvarades via 
mail och svaren sammanställdes till en löpande text och finns i Kapitel 3 och de frågor vi 
valde att ställa finns i Bilaga 3.  
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2.4 Trovärdighet 

I en enkätundersökning är det viktigt att vidhålla en hög trovärdighet. Detta uppnås genom att 
ständigt redovisa hur och varför man har gått tillväga på ett visst sätt. Därför har vi valt att 
noga framhålla hur alla faser och steg i vår enkätundersökning genomförts. 

Gavlegårdarnas krav på vår enkätundersökning var att svarsfrekvens minst skulle uppgå till 
45 % för resultatet skulle kunna ses som trovärdigt och användbart. Eftersom vår 
svarsfrekvens uppgår till 50,4% anser vi och Gavlegårdarna att detta är ett godkänt underlag 
för en vidare studie och undersökning inom ämnet.

I utförande och utformningen av en enkätundersökning är det två begrepp som är viktiga att 
ha i åtanke. Validitet är ett av dessa begrepp, vilket innebär och avser att man ska mäta det 
som är relevant i sammanhanget, ett exempel på detta var att vi valde att ställa frågan om hur 
länge respondenterna bott i Tryggbo och inte hos Gavlegårdarna då detta skulle ha gett ett 
felaktigt resultat, eftersom det inte är relevant i vår studie. Reliabilitet är det andra begreppet 
och innebär att man mäter på ett tillförlitligt sätt samt att respondenterna i huvudsak ger 
samma svar vid upprepade mättillfällen. 9 Om denna studie skulle upprepas inom en månad 
anser vi att utefter de förutsättningar som finns i dagsläget skulle resultatet bli snarlikt på 
grund av den relativt höga svarsfrekvensen på enkätundersökningen och att detta 
boendealternativ inte kommer att förändras under denna kortare period. Utförs samma 
undersökning om två år förväntas ett annat resultat då viss utveckling av detta 
boendealternativ vidtagits samt att nya kunder har tillkommit samt att vissa flyttat ut, vilket 
kan påverka resultatet.

Figur 2. Arbetsgång

Modellen nedan är skapad för att förtydliga hur vår arbetsgång fortskridit i utförandet av vår 
uppsats. Arbetet har varit indelat i fem större ”faser” som följt efter varandra i samma följd 
som pilarnas riktning. Den sista fasen som består av en slutdiskussion, vilket är ett resultat av 
de fyra andra faserna. 

9 Ejlertsson (1996) s. 100-103
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Bildkälla: Egen Modell

3. Gavlegårdarna  

I detta kapitel har vi valt att presentera Gavlegårdarna och det arbete som utförts i deras  
Tryggbo (+50 boende) bestånd. Detta för att ge läsaren en bredare bild av vad Tryggbo 
konceptet innebär i dagsläget. Vi presenterar även den äldreboendedelegation som 
regeringen tagit beslut om att tillsätta, samt förklarar vad den innebär och hur den eventuellt  
kommer att påverka det framtida Tryggbo konceptet.

Gavlegårdarna är ett av landets äldsta allmännyttiga bostadsbolag och bildades år 1917.
Bostadsbolaget är ett helägt dotterbolag till Gävle Stadshus AB. Detta dotterbolag, Gävle 
Stadshus AB ägs i sin tur av Gävle kommun.10 Företaget är Gävles kommuns största 
fastighetsbolag och nästan var tredje gävlebo bor i en lägenhet som upplåts av 
Gavlegårdarna11. Fastighetsbeståndet består av cirka 16000 bostäder och omkring 1000 
lokaler12. Dessa bostäder och lokaler är belägna i Andersberg, Bomhus, Brynäs, Centrala 
Gävle, Forsbacka, Hamrånge, Hedesunda, Sätra, Valbo/Hagaström och slutligen Öster13. 
Bostadsföretaget upplåter endast lägenheter med hyresrätt14.
 
Gavlegårdarna har en årlig omsättning på 900 miljoner kronor och en balansomslutning på 4 
miljarder kronor. Gavlegårdarnas uppdrag som bostadsföretag är att erbjuda ett tryggt och 
trivsamt boende. Deras affärsidé är att ”erbjuda prisvärda bostäder och lokaler i en god 
livsmiljö inom Gävle kommun”. Företaget jobbar tillsammans med bolagets kunder för 
utveckla ett behovsanpassat boende samt satsar på modern teknik som ska göra staden Gävle 
till ett lockande och attraktiv bostadsalternativ.15

 

3.1 Gavlegårdarnas framtid och strategier

Det finns en rad olika förändringar i vår omvärld som påverkar Gavlegårdarna i deras arbete 
och utveckling. En av dessa förändringar är att den demografiska utvecklingen har förändrats, 
där befolkningen blir allt äldre. Den genomsnittliga åldern på befolkningen har ökat vilket 
skapar ett behov av bostäder och boende med en hög tillgänglighet, utveckling innebär även 
en stor utmaning i att säkerställa en god äldreomsorg och en bra sjukvård. Denna utveckling 
sätter press på hela samhället och inte minst på bostadssektorn. Den äldre befolkningen vill 
ofta kunna bo kvar i sina bostäder så lång tid som möjligt och kunna erhålla den vård och 
omsorg de behöver i det egna hemmet. Detta medför stora krav på dessa bostäders utformning 
och standard.16 

10 AB Gavlegårdarna Årsredovisning 2006 s. 9
11 Ibid s. 21
12 http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=255 2008-02-24
13 http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=237 2008-02-24
14 AB Gavlegårdarna Årsredovisning 2006 s.21
15 http://www.gavlegardarna.se/gg/gg_sida.aspx?id=255 2008-02-24
16 AB Gavlegårdarna Årsredovisning 2006 s.6
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Under år 2006 genomfördes en omfattande process där målsättningen var att fastställa en 
långsiktig strategisk inriktning för bostadsbolaget. Denna omfattande process som drevs av 
styrelsen och ledningsgruppen har delvis resulterat i ett ökat fokus på de äldre, de 
funktionshindrade men också på de yngres boende. Företaget kommer speciellt att inrikta sig 
på dessa grupper och utveckla ett bra framtida boende för dem. Bolaget räknar med att denna 
utveckling kommer att bli kostsam då äldre och funktionshindrade ställer högre krav på 
tillgänglighet. Gavlegårdarna planerar därför att minska sitt fastighetsbestånd i viss mån för 
att kunna satsa på den valda strategiska inriktningen, där bland annat de äldre står i fokus.17

3.2 Äldreboendedelegationen 

Under 2006 fattade regeringen beslutet om att tillsätta en speciell delegation för att iaktta 
utvecklingen av bostäder och boende för äldre samt kartlägga behovet inom detta område. 
Delegationens arbete ska resultera i förslag till åtgärder som kan vidtas för att stimulera 
utvecklingen av bostäder samt boendemiljöer som är anpassade till äldre människors behov, 
både inom den så kallade ordinarie bostadsmarknaden samt inom de särskilda 
boendeformerna. Delegationen ska även identifiera och tydliggöra de hinder som finns i 
regelsystemet som försvårar utvecklingen av behovsanpassade bostäder för äldre. De ska även 
granska och följa de effekter som investeringsstödet ger upphov till, som ges till dem som 
investerar i och satsar på särskilda boendeformer.18

Bakgrunden till inrättandet av denna delegation är att den demografiska utvecklingen har 
förändrats, antalet äldre människor ökar. Idag finns det cirka 500 000 personer över 80 år och 
detta antal beräknas att vara relativt konstant fram till år 2020. Efter år 2020 beräknas detta 
antal att öka till 750 000 och vara relativt konstant fram till 2035. Enligt statistiska 
centralbyrån kommer både männens och kvinnornas medellivslängd öka med cirka 5 år under 
de närmaste 50 åren. Denna utveckling förväntas innebära förändrade krav på boendeformer 
för äldre.

I dagsläget finns det många äldre som av olika skäl vill förändra sitt boende.  För tillfället 
finns det många bostäder som inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga och 
i den befintliga utemiljön kan framkomligheten vara begränsad för äldre med funktionshinder. 
Många äldre söker andra boendealternativ för att känna en större trygghet eller för att få 
tillgång och möjlighet till olika aktiviteter samt för att få ett större socialt umgänge. År 2005 
genomförde Boverket en enkätundersökning som behandlade bostadsförsörjning. Denna enkät 
besvarades av de tillfrågade kommunerna, resultatet av sammanställningen visade att flertalet 
av kommunerna har observerat en ökad efterfrågan från de äldre om annan bostad. Ungefär 
hälften av de tillfrågade kommunerna uppger även att det råder en brist på de mindre bostäder 
som de äldre efterfrågar och önskar. Undersökningen visar även att 128 av de tillfrågade 
kommunerna planerar att bygga seniorbostäder.19

I dagsläget har delegationen redovisat ett uppdrag om mellanboendeformer i form av ett 
delbetänkande, vilket gjordes den 19 december 2007. I detta delbetänkande konstaterar 
delegationen att det inte finns någon tydlig definition om vad som är ett äldreboende och vilka 
behov de olika boendeformerna kan och ska tillgodose. Äldreboendedelegationen har därför 
tagit fram fyra olika definitioner. Ordinärt boende är den boendeform som vi människor 
vanligtvis har under många år. Många människor har en önskan om att få bo kvar i denna 

17 AB Gavlegårdarna Årsredovisning 2006 s. 7
18 http://www.sou.gov.se/aldreboende/ 2008-05-05
19 http://www.sou.gov.se/aldreboende/direktiv.htm 2008-05-05
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bostad så länge som möjligt, men för vissa är detta inte möjligt då otryggheten blir för stor för 
att man ska vilja bo kvar på ålderns höst.  Seniorbostäder är däremot ett sammanfattande 
begrepp för olika former av det så kallade ordinära boendet. Denna boendeform kännetecknas 
av god tillgänglighet samt tillgång till gemensamhetslokaler. För att få tillgång till dessa 
bostäder måste man ha uppnått en viss ålder. Utbudet av dessa lägenheter styrs främst av de 
byggansvarigas bedömningar av efterfrågan men även av de äldres betalningsförmåga, 
utbudet påverkas även av enskilda personer samt olika gruppers initiativ. Under de senaste 6 
åren har antalet seniorbostäder ökat från 11 000 till 28 000 stycken.20

Trygghetsbostäder är också en benämning på bostäder för äldre. De boende i detta 
boendealternativ har oftast uppnått en ålder över 80 år och känner sig otrygga och oroliga i 
den ordinära bostaden. Dessa bostäder ska tillfredsställa de höga krav som ställs på 
tillgänglighet, det ska finnas tillgång till gemensamhetslokal samt servicevärdinna. De boende 
ska även vara utrustade med ett trygghetslarm. De boende i trygghetsbostäder beslutar själva 
hur deras gemensamhetslokaler ska användas, då kostnaderna för denna fördelas på de 
boendes hyra. Det ska även finnas möjlighet för kommunen att subventionera 
gemensamhetslokalerna och på så vis göra dem tillgängliga för alla. I dessa lokaler ska de 
finnas möjlighet till att äta tillsammans. De boendes eventuella behov av vård och omsorg 
tillgodoses av hemtjänsten eller hemsjukvården. I trygghetsbostäderna bör det finnas 
tillgänglig personal vissa tider och vissa dagar i veckan, denna personal ska verka för 
gemenskap och anordna olika aktiviteter. Personalkostnaderna för denna service och tjänst 
som finns till för alla kunderna ska bekostas av kommunen. Dessa bostäder ska även uppfylla 
de högre krav för svensk standard som finns vid bostadsutformning.21

Delegationen anser att det finns två olika tillvägagångssätt för att skapa en lagstiftning som 
grund för de så kallade trygghetsbostäderna. Dessa olika alternativ benämns som B-
alternativet och C-alternativet. I sammanfattningen av delbetänkandet framgår det att 
remissinstanserna bör besluta om vilket av de ovan nämnda alternativen som bör förordas. 
Det förstnämnda alternativet innebär ett frivilligt åtagande för landets kommuner att erbjuda 
detta boendealternativ. Detta alternativ medför och möjliggör att kommunerna kan ta vara på 
de lokala behoven och förutsättningarna som kan finnas. Detta alternativ resulterar i att 
kommunerna själva får sätta upp de kriterier som de anser ska vara uppfyllda för att man ska 
få ansöka om en trygghetsbostad. För att detta ska bli möjligt ska en ny lag stiftas, vilket ska 
ge kommunerna befogenheter men ej skyldighet att erbjuda och tillhandahålla denna typ av 
bostad för den äldre befolkningen.  I motsats till B-alternativet innebär C-alternativet en 
skyldighet för kommunerna att erbjuda och tillhandahålla trygghetsbostäder. Om man beslutar 
sig för detta alternativ resulterar det i att det offentliga åtagandet blir lika i hela landet. De 
äldre ska få tillgång till dessa bostäder om de känner sig oroliga och otrygga. Tillskillnad från 
alternativ B är dessa kriterier redan beslutade och fastställda, kommunerna kan ej själva 
påverka dem. För att detta alternativ ska bli möjligt krävs en förändring i socialtjänstlagen. 
Det ska vara en skyldighet utan att den ska omfattas av bistånd.22

Den sista definitionen som äldreboendedelegationen har tagit fram är vård- och 
omsorgsboende, en boendeform för äldre som idag också benämns som särskilt boende. Enligt 
socialtjänstlagen omfattas detta alternativ av rätten till bistånd. I denna boendeform 
tillhandahåller man service, personlig omvårdnad samt tillgång till hemsjukvård dygnet runt.

20 http://www.regeringen.se/sb/d/9903/a/94751 2008-05-07
21 Ibid 2008-05-07
22 Ibid 2008-05-07
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I slutet av sammanfattningen av delbetänkandet poängterar äldreboendedelegationen att 
utvecklingen av seniorbostäder och skapandet av trygghetsbostäder bör stimuleras.
Förutom de olika lagstiftningsförändringar som krävs framhäver den tillsatta delegationen 
åtgärder som kommunerna kan använda vid arbete med samhällsutvecklingen inom ramarna 
för den nuvarande lagstiftningen, för att fler äldre ska få tillgång till behovs anpassade 
bostäder som underlättar och förenklar deras vardag. De anser även att de behövs en bättre 
samordning mellan olika nämnder och förvaltningar samt att det genomförs inventeringar som 
kan användas som grund vid boendeplanering.23 

Enligt delegationen har staten ansvar för att alla äldre, det vill säga även de äldre med låga 
inkomster ska ha möjlighet att bo i seniorbostäder och trygghetsbostäder. En mindre 
regelförändring om bostadstillägget för pensionärer (BTP) skulle enligt delegationen ge en 
möjlighet att substantiellt öka och förbättra subventionerna för de äldre med låga inkomster.
De anser även att staten bör utge ett investeringsbidrag för hissinstallationer, då denna 
installation är väldigt kostsam. En hissinstallation är också det bästa sättet att öka 
tillgängligheten. 24

De har även framtagit en rapport om investeringsstödet, den offentliggjordes 30 januari 2008.
Förordningen (2007:159) om investeringsstöd för äldrebostäder trädde i kraft i juni 2007 och 
delegationen anser att det inte är möjligt att utläsa och kartlägga vilka effekter inrättandet av 
denna förordning resulterat i. Det är även svårt att göra en riktig bedömning om hur stor del 
av de särskilda boendeformerna som upprättats under denna tid som är ett resultat av 
investeringsstödet. Investeringsstödet utlämnas till dem som genomför ny och ombyggnation 
av bostäder som resulterar i olika boendeformer för äldre.25 

Uppdraget som delegationen tilldelats ska utföras i samråd med ett flertal kommuner, 
Sveriges kommuner och Landsting, Socialstyrelsen, Boverket, Hjälpmedelsinstitutet, 
pensionärsorganisationer och bostadsföretag. Man ska även bedriva ett samarbete med miljö 
och samhällsbyggnadsdepartementet i deras övervägande om förslag till en förändrad 
bostadsfinansiering. Arbetet som äldreboendedelegationen genomfört ska redovisas senast 
den 31 december 2008.26 

Målet med Äldreboendedelegationens arbete 

För att ta reda på hur framtiden ser ut efter redovisningen december 2008 kontaktade vi ett 
antal personer som jobbar med delegationen, en av dessa var ordförande Barbro Westerholm. 
Barbro klargjorde att betänkande kommer att gå ut på remiss till remissinstanserna och sedan 
är förhoppningen att regeringen skriver en proposition. Exempel på remissinstanser kan vara 
Boverket, Handikappsombudsmannen, Länsstyrelsen i Gävleborgs län, och ett antal 
kommuner27.   

3.3 Tryggbo

23 http://www.regeringen.se/sb/d/9903/a/94751 2008-05-07
24 Ibid 2008-05-07
25http://www.sou.gov.se/aldreboende/PDF/rapport_regeringen_aldreboende.pdf   2008-05-07
26 http://www.sou.gov.se/aldreboende/direktiv.htm 2008-05-07 
27http://www.skl.se/artikeldokument.asp?C=614&A=50828&FileID=191564&NAME=Remisslista+Bo+f%F6r+   
att+leva.doc 2008-05-13
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Gavlegårdarnas seniorboende eller 50+ boende kallas numera Tryggbo. Tryggbo lägenheterna 
finns i nuläget på ett flertal olika platser i Gävle området. Dessa bostäder är byggda eller 
omgjorda för att passa denna äldre målgrupp. De är anpassade genom bland annat breda 
badrumsingångar, hiss i huset samt borttagna trösklar. Ett antal av dessa fastigheter är även 
utrustade med gemensamhetslokal och hobbyrum, där de boende kan träffas och umgås. Det 
finns ej tillgång till matsal eller personal i någon av dessa fastigheter.28  Detta är i huvudsak 
den information som i dagsläget kan utläsas om detta boendealternativ på Gavlegårdarnas 
hemsida.

Intervju med Niclas Lind, Distriktschef Gavlegårdarna
 
Tryggbo är benämningen på Gavlegårdarnas seniorboende eller +50 boende som infördes 
1993, då företaget byggde om kvarteret Limhällen på Kristinaplan i Gävle. På den tiden 
kallades detta boendealternativ + 50 boende, men innehållet är det samma som i dagens 
Tryggbo lägenheter. Detta boendealternativ utvecklade det allmännyttiga bostadsföretaget för 
att det då precis som nu fanns ett stort tryck på människor som ville ha möjligheten att kunna 
planera för hur de skulle bo på ålderns höst. En av grundtankarna med Tryggbo var att dessa 
hus skulle vara levande med gemensamhetslokaler, där alla möjliga aktiviteter skulle 
bedrivas. I början fanns det tillgång till frisör, post och även hudvård på plats i detta boende, 
några gånger i veckan. I detta kvarter startade man även en boförening som diskuterade både 
utveckling och aktiviteter med bostadsföretaget.

Den största skillnaden mellan Tryggbo lägenheterna och de vanliga hyresrätterna som 
Gavlegårdarna erbjuder, är att dessa endast är till för en eller två persons hushåll samt att de 
boende har uppnått en viss ålder. De vanliga lägenheterna innehåller alla typer av hushåll och 
åldrar. Tillgänglighetsnivån i Tryggbo fastigheterna är också högre samt att flera av dessa 
fastigheter har tillgång till så kallade gemensamhetsutrymmen, i större mån än de boende i 
vanliga hyresfastigheter.

I dagsläget finns det 600 lägenheter som klassificeras under Tryggbo konceptet . Under året 
kommer bostadsbolaget att arbeta med att klargöra och förtydliga vad detta boendealternativ 
innebär och innehåller. Utgångspunkten vid detta arbete kommer att vara den av regeringen 
tillsatta äldreboendedelegations förslag på en indelning av de befintliga lägenheterna. Detta 
innebär att Tryggbo lägenheterna kommer att indelas i två grupper. Dessa två grupper 
benämns trygghetsboende och seniorboende. Företaget kommer även att arbeta hårt och 
intensivt för att generellt öka tillgängligheten i dessa bostadsområden samt att försöka skapa 
fler lägenheter inom de två ovan nämnda grupperna. Denna utveckling och expandering 
kommer främst att ske i det befintliga beståndet. För tillfället är det flera inom företaget som 
bevakar och arbetar med olika frågeställningar kring behovsboende och äldreboende. Inom 
detta område ingår även Tryggbo. Förutom Niclas själv är 4 stycken andra personer på den 
tekniska enheten inblandade i frågor som rör Tryggbo konceptet. Dessa personer behandlar 
frågor som bland annat kan gälla nybyggnation, lagbevakning, klassificering och IT. De 
arbetar även med bevakning av nationella, regionala samt lokala riktlinjer och mål. 
Gavlegårdarna ingår också i olika nätverk som t.ex. SABO, Gävle kommun och 
omvårdnadsförvaltningen.

År 2006 tog företaget beslutet om att de skulle inrikta sin verksamhet mot äldre, 
funktionshindrade och yngre kunder och det är en del av den affärsplan som börjar gälla från 
och med 2008. Sedan beslutet togs år 2006 har arbetet främst kretsat kring att marknadsföra 
denna inriktning till politiker, personal och samarbetspartners. För tillfället pågår också ett 
28http://nywww.gavlegardarna.se/summarumweb/internet/hy/ObjectTypeSeniorInformation.aspx   2008-02-12
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klassificeringsarbete, vilket innebär att kunden ska kunna söka en lägenhet efter en specifik 
egenskap eller ett önskemål.

I dagsläget har bostadsföretaget ett visst underhållsbehov vilket kräver en viss omsättning på 
de befintliga fastigheterna. Det handlar inte om någon stor utförsäljning utan mindre objekt 
säljs löpande för att kunna bygga nya bostäder och för att kunna investera i de befintliga när 
ett stort behov tillkommer t.ex. efterfrågan om ökad tillgänglighet. Niclas hävdar att det är 
oerhört viktigt att göra rätt från början, det vill säga att det är viktigt att redan vid ny och 
ombyggnation skapa en bra tillgänglighet och bra möjligheter för att uppnå detta.

Tryggbo marknadsförs endast via företagets hemsida, men inom en snar framtid kommer en 
tryggbofolder skapas som ska användas i olika forum. Gavlegårdarna kommer däremot inte 
aktivt marknadsföra detta boendealternativ innan äldreboendedelegationens rapport resulterat 
i ett konkret beslut. Trots bristen på marknadsföring har fastighetsföretaget ändå vetskap om 
att detta boendealternativ är känt inom den aktuella målgruppen/kundgruppen.

På frågan om efterfrågan är stor på dessa lägenheter svarade Niclas: ”Det finns och är 
växande, även om det inte är något hårt tryck. Den kommer högst troligt att öka framöver”

I dagsläget har man främst arbetat med att lägenheten och byggnaden ska vara anpassad och 
tillfredställa de äldres behov. De delar man hittills tittat på utvändigt är till exempel 
nivåskillnader, trottoarkanter, belysning, dörrbredd och sittytor. Tanken är att man ska utforma 
en mall över vad man ska se över utvändigt på samtliga Tryggbo fastigheter.

Utvecklingen av behovsanpassat boende är något som efterfrågas och därför kommer 
utvecklingen att fortskrida under en lång tid framöver. För vissa kundgrupper finns det ett 
bestående behov av ett tryggt boende. Gavlegårdarna ser väldigt stora möjligheter med detta 
boendealternativ, bland annat kan en bättre precisering av tryggt boende resultera i fler nöjda 
kunder. Niclas ser också stora möjligheter att förmedla och tillhandahålla de olika tjänster 
som den enskilde önskar. I framtiden tror han även att den enskilde kundens inflytande 
kommer att öka.

De faktorer som Gavlegårdarna tror att de äldre uppskattar och prioriterar i sitt boende är 
gemensamhetsutrymmen, lättillgänglig kontaktperson (Gavlegårdarnas eller annan möjlighet 
till kontaktperson) samt låsta entréer. För att förbättra och utveckla detta koncept bedriver de 
samarbete genom olika nätverk, de har även en direktkontakt med olika grupper eller 
personer, till exempel handikapprådet, hjälpmedelsinstitutet samt andra bostadsbolag.
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4. Litteratur teori

I detta kapitel har vi sammanställt den teori som är relevant och knyter an till vårt ämne.  
Titeln på den aktuella litteraturen presenteras som rubrik för vart delkapitel och det viktigaste  
innehållet för var bok tas upp. 

4.1 Levande Stadsdelar

De allmännyttiga bostadsföretagen äger och förvaltar i dag många av Sveriges bostäder med 
tillhörande bostadskomplement. En del av byggnaderna byggs ut till stora samlade bestånd 
och kan i många fall utgöra hela eller stora delar av stadsdelar. För att bidra med kunskap och 
ta fram erfarenheter från sådana bostadsområden där de kommunägda bostadsföretagen har 
stora bestånd, startade SABO år 2000 ett utvecklingsarbete under temat levande stadsdelar. 
Deras syfte med projektet var att från olika utgångspunkter belysa stadsdelarnas funktion, 
möjligheter och svårigheter. I samband med detta utvecklingsarbete skrevs Levande 
stadsdelar: Trygghet och säkerhet i boendet samt Levande stadsdelar: Trygghet och säkerhet i 
fem bostadsområden. 29   

Trygghet och Säkerhet i boendet

Att arbeta med och utveckla trygghet i boendet är en svår uppgift då trygghet i allmänhet är 
ett vitt begrepp som är svårt att definiera. Trygghet kan t.ex. vara att kunna ha ekonomiska 
möjligheter att bo kvar i sin bostad. Genom att metodiskt arbeta med de förutsättningar som 
finns kan man uppnå ett tryggare och säkrare boende, tyvärr är både de fysiska och sociala 
förutsättningarna sämre i de bostadsområden där SABO företag är dominerande 
fastighetsägare, än i andra bostadsområden. En annan viktig aspekt i arbetet med trygghet och 
säkerhet i boendet är att ta hänsyn till att alla bostadsområden genomgår olika faser, vilket 
innebär att förutsättningarna förändras och med tiden ändras befolkningssammansättningen. 
Att arbeta med trygghet innebär också att titta närmare på hur hög kriminalitet som finns i det 
specifika området. Många kriminologer menar att det är kombinationen svag social kontroll 
med fler tillfällen till brott är det som ökar brottsfrekvensen, samt att urbaniseringen antas 
försvaga den sociala kontrollen och på så vis öka brottsligheten.  Som nämnts tidigare så är 
det viktigaste för SABO företagen att kunna arbeta med de förutsättningar som redan finns. 
De fastigheter arbetet kretsar i kring är i många fall redan byggda, således handlar det 
antingen om att riva dem eller arbeta med de förbättringar som kan göras på befintlig miljö. 
Grundtanken med att arbeta med tryggheten i bostadsområden är att ta kontroll över de 
brottsdrabbade områden som finns. Att skapa ett tryggare bostadsområde är att långsiktigt och 
kontinuerligt arbeta med förändring samt att ha återkommande uppföljning och kartläggning. 
Detta arbete fokuserar främst på att göra bostadsområdet mer attraktivt, lättillgängligt och 
trivsamt så att den majoriteten av skötsamma människor börjar använda sitt område mer. På 
detta vis förebyggs brottsligheten samt att upptäcktsrisken ökar.30 

Tekniska installationer som bredband och kameraövervakning kan också vara en bidragande 
faktor till ökad trygghet i bostadsområden. Möjligheterna att sprida information via Internet är 
i princip obegränsad, detta ger möjlighet för företagen att göra billiga undersökningar hos sina 
kunder som kan ske oftare än de traditionella undersökningarna. Kameraövervakning är ett 

29 (1) Malm (2000) s. 3 
30 Ibid, s. 9-11
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bra sätt att övervaka specifika platser som har en hög brottslighet samt att få personer som rör 
sig i dessa områden att känna sig mer trygga.31 

Faktorer som lockar till sig människor till ett visst bostadsområde kan vara allt från nya 
fasader till trivsam och välplanerad belysning. Det är även samma faktorer som får de boende 
att känna trygghet i sin bostad och i sitt bostadsområde. Att placera tvättstugor ovan jord och 
göra förråd mer lättillgängliga samt göra dessa lokaler mer trivsamma kan vara sätt att öka 
trivseln på i de enskilda byggnaderna. Det gäller även att hitta en balans mellan vad t.ex. 
bommar, galler och väghinder tillför i syftet för att förhindra brott och de detaljer som utgör 
samt bidrar till ett trivsamt och attraktivt område.32

En annan aspekt på att skapa tryggt boende kan vara så kallade Gated Communities. Detta 
alternativ är väldigt populärt i bland annat USA, där ca 8 miljoner människor är bosatta i ett 
sådant boende. I en Gated Community erbjuds både fysisk och social trygghet. 
Bostadsområdena är inhägnade och de boende har möjligheten till att handha många 
offentliga funktioner privat, exempel på detta kan vara sopphantering och bevakning. 
Grunden till detta boende som endast är en lösning för relativt välbärgade personer är att den 
offentliga sektorn är i upplösning. Detta är en utveckling som vi i Sverige bör ha andledning 
att oroa oss för, en Gated Community är resultatet av ett samhälle som inte kan ge sina 
invånare tillräcklig trygghet och skydd mot brottslighet.33 

Trygghet och säkerhet i fem bostadsområden

SABO sammanställde under 2000 en rapport som de kallar ”Trygghet och säkerhet i fem 
bostadsområden” som bygger på kartläggningar av fem olika områden runt om i Sverige. De 
utvalda områdena var: 

AB Svenska Bostäder med Dalen i Stockholm
Bostadsstiftelsen Platen med Ekön i Motala
AB Karlskronahem med Kungsmarken i Karlskrona
Göteborgsstads AB med Tynnered i Göteborg
Bostads AB Vätterhem med Österängen i Jönköping.

Syftet med kartläggningen var att det skulle utgöra ett verktyg för konkret trygghetssökande 
och brottsförebyggande arbete i de olika bostadsområdena. I vart område utfördes en offer 
och trygghetsundersökning. De frågor som ställts i enkäten var bland annat om man blivit 
utsatt för brott, vilken slags brottstyp, hur stor oro för våldsbrott som fanns etc. På frågan om 
området i sig utgjorde en otrygg plats för de boende var det svarsalternativet nej som var mest 
frekvent förekommande för alla områden förutom ett, vilket var Tynnered i Göteborg. De 
generella synpunkterna, som de utvalda experterna som fanns med i projektet, ansåg vara 
viktigast var att det material man samlat in och den kunskap man fått om områdena var en bra 
grund för ett fortsatt arbete med trygghetsfrågor. De ansåg även att eftersom bara de boende är 
de verkliga experterna på de olika bostadsområdena kan de verkliga förändringarna ske endast 
i en fördjupad dialog med just de boende. En annan slutsats som experterna kom fram till var 
att i många fall tycks inte kunderna diskutera trygghet och trygghetsfrågor med sin hyresvärd. 
Vilket borde ses som en självklar person att vända sig till vid känslan av att inte känna sig 

31 (1) Malm (2000) s. 20
32 Ibid, s. 24 &34
33 Ibid, s.24 &34 
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trygg i sin egen bostad. Tillsist kom man även fram till att åtgärder av denna typ kontinuerligt 
bör utvärderas och genomföras för att kunna öka tryggheten i bostadsområdena.34

4.2 Framtidens Trygghetsbok

Frågan om att ha ett tryggt boende är något som människor prioriterar mer än något annat. 
Detta framkom tydligt i en statlig utredning som gjordes på bruksvärdet i allmännyttan ( SOU 
2000:33) där trygghet i boendet prioriterades framför t.ex. bra kommunikation, närhet till 
dagligvaruhandel, närhet till skola och parker samt att området var vackert och fritt från 
buller. Tryggheten visade sig vara i princip det allra viktigaste. Samtidigt är det väldigt vanlig 
att människor känner sig otrygga i sitt boende. Statistiska centralbyrån uppgav 1995 att fler än 
var tredje kvinna undviker mer avlägsna platser i sitt eget bostadsområde då mörker råder. 
Följden av att kunder känner sig otrygga i sitt boende kan leda till ödsliga bostadsområden 
som i sin tur framkallar mer brottslighet. Att känna sig trygg i sitt boende anses vara en 
grundläggande punkt i ett välfärdssamhälle och även om statliga och kommunala myndigheter 
har kunskapen och ambitionen kan de inte ensamma bedriva ett trygghetsskapande arbete.35 

Det är många olika faktorer som kan skapa en otryggkänsla i ett område. Därför blir också 
verktygen man kan använda att få bukt på problemet desto flera och det finns en rad olika 
åtgärder en fastighetsägare kan göra. I boken beskrivs 15 olika exempel på trygghetsåtgärder 
som gjorts i bostadsområden och stadsdelar runt om i Göteborg. Många av åtgärderna som 
gjorts, har varit för att kompensera de brister som funnits. Bristerna har framför allt 
förekommit i källarförråd, placering av tvättstugor samt att ytterdörrarnas kvalité och standard 
varit bristfällig. De åtgärder som gjorts har handlat om inrättandet störningsjourer, bevakning, 
sektionering av källare och vindar samt säkerhetsdörrar36

Ett stort arbete startades i Göteborg år 2002 för att öka tryggheten i stadens bostadsområden. 
Mycket av det arbetet var på initiativ av de kommunägda bostadsföretagen, även om många 
projekt startats och mycket tid lagts ner anser författarna att arbetet precis börjat.37

En investering i trygghet anses också vara en investering i god fastighetsekonomi. Det kan 
vara svårt att äga och förvalta fastigheter i otrygga områden, och detta kan till och med 
komma att äventyra fastigheternas värdeutveckling.

4.3 Tillgänglighetens estetik: Bostäder

Omgivningen
Det finns en mängd olika parametrar som man ska beakta vid utformningen av en anpassad 
bostad, där bland annat rullstolsbundna och andra personer med olika funktionsnedsättningar 
ska kunna leva. Att bostaden är tillgänglig är en grundpelare i detta arbete.38 Att man lätt ska 
kunna ta sig till och från bostaden är en förutsättning och detta ska kunna göras både bekvämt 
och säkert. Det är viktigt att entréområdet till bostaden är utformad med god belysning, 
bekväma trappor och ramper samt med ledstråk för dem med nedsatt synförmåga.

34 (2) Malm (2000) s.7-10 & 38-39
35 Malm & Gustavssson (2002) s.25-26
36 Ibid, s.36-37
37 Ibid, s. 74-75
38 Lidmar (2002) s.9-10
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De som har tillgång till bil ska kunna parkera på rimligt avstånd från bostaden och det är 
också bra om det finns möjligheter för fordon att kunna hämta människorna vid entrén.
Olika former av nivåskillnader och lutningar i anslutning till dessa bostäder bör undvikas på 
grund av att detta försvårar framkomsten med rollatorer och rullstolar.39 Det eventuella 
kodlåset eller porttelefonen ska sitta relativt lågt och vara utrustad med tydliga och stora 
siffror. En automatisk dörröppnare kan också underlätta för dessa människor. När man 
utformar ingången ska man tänka på att utrusta detta utrymme med sittplatser samt att trösklar 
och trappor bör undvikas.40

Om bostadshuset är utformat med mer än en våning är hissen en förutsättning för de som är 
rullstolsburna och de som använder sig rollatorer. Om ett bostadshus är utformat med mer än 
två våningar krävs hiss enligt bygglagstiftningen. Det är viktigt att hissen når enda ner till 
marknivån, det får alltså inte finnas några trappor eller trappsteg mellan hissen och 
entréporten. Utrymmet framför hissen ska vara vältilltaget så att en större rullstol kan ta sig ut. 
Även om huset är utrustad med hiss är det viktigt att trapporna är bra utrustade då många med 
mindre funktionshinder nyttjar dem. Vid utformningen av dem ska man uppmärksamma att de 
utrustas med räcken på båda sidorna samt att trappstegen har lämplig höjd och djup.41

Förråd där man kan förvara rollatorer, rullstolar och annat bör ligga i anslutning till bostaden 
om de ej inryms i själva bostadslägenheten, vilket är det allra bästa. I nya och moderna 
bostadsområden är det vanligt med så kallade sopsuganläggningar, där man bland annat 
slänger sina hushållssopor. Dessa anläggningar placeras ofta ute på gården eller i kvarteret. 
Detta kan vara negativt för de äldre människorna och de boende som har funktionshinder av 
olika slag då avståndet till dessa sopcentraler kan bli långa. Det kan också upplevas som 
obekvämt att man måste gå till dessa stationer för att bli av med sina sopor. En bättre lösning 
på detta problem är att man gör fler inkast samt att dessa placeras i anslutning till bostad 
entrén och om möjligt kan dessa placeras i trapphusen .42 

Inne i bostaden
Det är viktigt att bostadens alla utrymmen är anpassad för rullstolar och rollatorer. Det är 
viktigt att anpassa dörrar och dörröppningar så att det är lätt att ta sig in i de olika rummen. 
Dörrbredden ska vara anpassad till rullstolen eller rollatorns bredd och trösklar bör undvikas i 
möjligaste mån då de försvårar framkomligheten för dessa grupper.43

Badrummet är ett välanvänt rum i bostaden. Detta rum behöver vara extra rymligt för de 
människor som har olika funktionsnedsättningar. Det är viktigt att detta utrymme är anpassat 
för rullatorer och rullstolar. Utrymmet kring toalettstolen och framför tvättstället ska vara fritt 
och utformat med tillräckligt svängrum. Det är även bra om bostadsgästen själv får välja om 
denne vill ha en dusch eller ett badkar samt att det är lätt att ändra efter dennes behov.44

Många bostäder är utformade med balkong eller uteplats. Dessa platser tenderar att betyda 
extra mycket för de människor som av olika anledningar inte kan ta sig ut varje dag. 
För att dessa utrymmen ska vara tillgängliga för dem som är rullstolsburna krävs det att 
dörren är tillräckligt rymlig, skjutdörrar kan vara att föredra. Nivåskillnader bör undvikas i 
möjligaste mån, i de fall detta ej går att ordna kan man anordna en mindre trall som 

39 Ibid s.28-30
40 Ibid s.34-37
41 Ibid s.37-41
42 Ibid s.75-76
43 Ibid s.53-55
44 Lidmar (2002) s.60-65
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underlättar framkomligheten för dessa personer.45Alla dessa ovannämnda faktorer och 
aspekter är viktiga att beakta vid nyproduktion och ombyggnation för att skapa ett boende 
med hög tillgänglighet.

4.4 Preferenser beträffande bostadskvaliteter – olika konsumentgruppers 
bostadsval

Inga Britt Werner har skrivit en forskningsrapport som behandlar olika konsumentgruppers 
bostadsval och preferenser beträffande bostadskvaliteter. I forskningsrapporten har Werner 
fastställt och kartlagt en rad olika konsumentgrupper samt presenterat respektive grupps 
drömbostad. Denna uppdelning visar tydligt hur olika konsumentgruppers drömbostad skiljer 
sig, samt vad man prioriterar och värdesätter högst i denna bostad. I vilken konsumentgrupp 
man befinner sig i beror på i vilket skede i livet man är, är man ung och nyss utexaminerade 
inom t.ex. juridik tillhör man en viss konsumentgrupp och börjar man bli lite äldre tillhör man 
en annan. Under livets lopp kan man passera genom flera av dessa konsumentgrupper som 
prioriterar och värdesätter olika saker i sitt boende. De olika konsumentgrupperna som 
Werner har kartlagt är Unga och inne, Unga familjer som vill bo i villa, Familjer med lokal 
förankring, Efter skilsmässan, De fria medelålders samt de Gamla. Vi väljer endast att 
behandla och berätta mer om konsumentgrupperna unga och inne, efter skilsmässan, de fria 
medelålders och slutligen de äldre. Dessa grupper åskådliggör tydligt hur drömbostäderna 
skiljer sig beroende på livssituationen.46

Konsumentgruppen unga och inne består av individualister, studenter eller dem som nyligen 
är utexaminerad inom olika högre professioner, som till exempel läkare och jurister. För 
tillfället har de en relativt låg inkomst men är säkra på att ekonomin kommer bli betydligt 
bättre i framtiden. Denna kundgrupp är ganska krävande och vill gärna ha ”allt genast”.
De vill ha ett centralt läge och ingen standardbostad. En vältilltagen balkong, fin utsikt, bastu 
och bredband är kvaliteter de vill ha i sin drömbostad.47

Nästa konsumentgrupp som ska behandlas är efter skilsmässan, denna grupp består av skilda 
par som har barn som snabbt måste hitta en eller två nya bostäder. De krav och önskemål 
denna grupp ställer är att bostäderna ska ligga relativt nära varandra, för att den delade 
vårdnaden av de drabbade barnen ska fungera så bra som möjligt. Vanligt förekommande är 
att den gemensamma villan eller radhuset byts mot två mindre lägenheter. Att dessa nya 
bostäder finns i närheten av barnens skola eller daghem är av betydelse. Slutsatsen blir alltså 
att det är läget som styr för denna konsumentgrupp men även att ha en mer flexibel 
planlösning värdesätts också väldigt högt. I denna drömbostad vill man också gärna ha 
möjlighet att skilja av eventuella sovplatser eller få flera små sovrum.48

De fria medelålders består av dem som befinner sig i medelåldern och väljer att sälja sin villa. 
De gör sig av med sin fastighet på grund av att de vill ha det bekvämare och ett mindre 
skötselkrävande boendealternativ. Drömbostaden för denna grupp består av en 
bostadsrättslägenhet som innehar två eller tre rum, läget ska vara centralt och ska gärna ligga i 
närheten av vatten. De vill också gärna ha utsikt genom stora fönster och lägenheten ska vara 
inredd med exklusiva material. Ett stort badrum är också något denna grupp värdesätter.

45 Ibid s.70
46 Werner (2003) s.53-61
47 Ibid s.54
48 Werner (2003) s.58
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Slutligen så vill man också att bostaden ska finnas i närheten av butiker och apotek.49

Den sista gruppen är de gamla. De äldre värdesätter trygghet i boendet och även chansen till 
att få vård i hemmet. Dessa människor orkar ej ta hand om bostaden i samma utsträckning 
som de en gång i tiden gjort. De kanske inte heller har råd att betala för den familjebostad de 
en gång levt i. Det finns en rad olika bostadsformer för äldre människor, allt från 
bostadsrättsföreningar för 55+- åringar till mindre lägenheter där olika tjänster erbjuds, såsom 
städhjälp, lätt medicinsk vård, inköp och gemensamma lokaler där det anordnas aktiviteter. De 
gamlas önskemål handlar mycket om läget, man vill bo i närheten av daglig service t.ex. 
affärer. Andra önskemål är att bostaden finns i närheten av säkra promenadstråk och att man 
har utsikt över en stadsbild med liv. Många av dem som Werner har tillfrågat inom denna 
grupp har sagt att de vill se ”att det händer något”, det vill säga att till och med trafikerade 
gator kan vara en intressant utsikt för en del.50

4.5 Att bo har många sidor – om olika förhållningssätt till boendet. 

De uppfattningar och åsikter som finns om boendet och vad som är viktigast i bostaden är 
väldigt olika och få delar samma syn på det man prioriterar. Baserat på en undersökning som 
gjorts i Örebro, kommer Annika Scheele fram till olika baskrav som är gemensamt för de 
flesta samt fyra olika synsätt att se sin bostad utifrån.51 

I studien som genomfördes uttalade de allra flesta samma högst prioriterade önskemål, som 
skulle kunna ses som baskrav i bostaden. Några av dessa var: 

Önskan om vackra, välkomnande och välfungerande bostadsentréer. Helst med plats 
för en stol och enstaka förvaringsmöbler, samt direktanslutning till bland annat separat 
klädkammare. 
Att bostäderna är väl ljudisolerade mellan både rummen och de gemensamma 
utrymmena det vill säga trapphus etc. 
 Önskan om stora ljusa och praktiskt inredda kök. Där det finns plats för samvaro och 
arbete. 
Att den utrustning som finns i kök och badrum är monterad och på så vis tillhör den 
bostad man flyttar in i.

Listan över de krav som ansågs ligga till grund för vad personerna i undersökningen sökte i 
sin bostad, var att de alla hade en önskan om en stark personlig integritet. Integritet i boendet 
understöds av arkitekturen i bostäder, som utformas så att det finns möjlighet att markera både 
närhet och distans till andra människor. 52

Ur undersöknings materialet kunde ett mönster urskiljas, som sedan utvecklades till de fyra 
olika förhållningssätt som olika personer kan ha till sin bostad. De fyra olika 
förhållningssätten valdes att kallas: Bostaden som station, hemmet som vardagslivets bas, 
bostaden som projekt samt hemmet som livets arkiv. I det första förhållningssättet använder 
man endast sin bostad som en station, en plats att packa om väskan på i den snabba färden 
genom livet. Detta förhållningssätt brukar stämma in på unga karriärlystna personer samt 
studenter. Det andra förhållningssättet är mer grundat på att ha hemmet som en viktig bas för 
49 Ibid s.60
50 Ibid s.61
51 Scheele (1994) s.131-132
52 Scheele (1994) s.131-132
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att få vardagslivet att fungera så praktiskt som möjligt, utifrån den rådande situationen. 
Identiteten finns inte i de materiella ting som t.ex. bostaden i detta förhållningssätt, utan 
snarare hos människan i sig. Ett exempel på personer som delar denna syn på boendet kan 
vara barnfamiljer, där ordning och praktiska lösningar prioriteras framför trendig inredning. I 
motsats till det andra förhållningssättet, går det tredje förhållningssättet ut just på att skapa en 
ram för sin identitet i bostaden. Att se bostaden som ett projekt innebär att man ständigt är 
aktiv med sin bostad t.ex. i form av renoveringsprojekt eller förnya sin inredning. Medelålders 
par med utflyttade barn passar ofta in på detta förhållningssätt. Det fjärde och sista 
förhållningssättet är att ha hemmet som livets arkiv, då minnen från livet återfinns i möbler 
och ting samt på väggar i form av fotografier eller konst. Förhållningssättet representerar en 
tillbakablickande syn på boendet och hemmet och är ett typiskt exempel på hur äldre ser på 
sin bostad.53

53 Ibid s.140-145
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5. Studie av hur andra bostadsbolag arbetar med 
seniorboende 

I detta kapitel gör vi en undersökning om hur andra bostadsföretag runt om i Sverige arbetar 
med boende för äldre och vad de erbjuder till denna kundkategori.

För att få en bra bild om vad andra bostadsbolag erbjuder sina äldre kunder har vi undersökt 
10 olika bostadsföretag i Sverige. Vi har valt att enbart titta på de bostadsbolag som har ett 
speciellt utarbetat erbjudande för den äldre kundgruppen och vad detta boendealternativ 
innebär och innehåller.

Det första bostadsbolaget vi har studerat är Mitthem och de erbjuder ett så kallat plusboende 
för de äldre kunderna. Det är de tre kommunalt ägda bostadsbolagen i Härnösand, Timrå och 
Sundsvall som erbjuder denna form av boende. Dessa lägenheter är i grunden vanliga 
hyreslägenheter som har anpassats för de äldre, dessa bostäder är samlade i en rad utvalda hus 
i attraktiva delar av Härnösand, Timrå och Sundsvall. Enligt Mitthem så erbjuder detta 
boendealternativ trygghet, bekvämlighet och tillgång till gemensamma utrymmen för 
aktiviteter.
Bostadsföretaget trygghetsbesiktar alla sina fastigheter vilket de gör i samarbete med 
representanter från polisen och brottsförebygganderådet. Trygghetsbesiktningen innebär att 
dessa olika parter besiktar fastigheten utifrån en lång checklista som ställer höga krav inom 
områdena säkerhet och trygghet. Vid en slutförd besiktning sätts ett trygghetsbevis upp väl 
synligt i trappuppgången vilket bekräftar att allt fungerar och att säkerheten är hög.
I dessa bostäder finns det alltid porttelefon eller portkod. En annan trygghet är också att det 
alltid går att nå någon vid problem och bekymmer, på dagtid kan Bovärd/Bovärdinnan stå till 
tjänst och på kvällstid finns trygghetsjouren tillgänglig.54

I plusboendet är gemenskapen viktig och därför finns det alltid en gemensamhetslokal som 
ligger i närheten till boendet. I dessa lokaler kan man träffas, fika, ha fester och möten. Dessa 
lokaler är utrustade med pentryn, dessutom finns en bovärd eller bovärdinna som hjälper till 
med att skapa gemensamma aktiviteter. De boende i plusboende har också tillgång till ett 
övernattningsrum som deras gäster kan utnyttja.55 

De boende erbjuds också hushållsnära tjänster till ett fast pris. Lägenheterna är anpassade för 
äldre, exempelvis är badrummet anpassad för rollatorer. Utemiljön är också anpassad så att 
det är lätt att ta sig till och från huset, till p-plats och soprum.56

Ett samarbete mellan Borås stad, fastighetsägare (AB Bostäder och Stadsporten AB) samt 
brukar- och intresseorganisationer för funktionshindrade och äldre har resulterat i Bokvämt. 
Tanken med Bokvämt är att man ska kunna bo bekvämt hela livet och att man på ett 
tillfredställande sätt ska ta fram bostäder som är anpassade för funktionshindrade eller äldre 
människor, som är beroende av rollatorer eller rullstolar. Centrala hörnstenar i Bokvämt är 
trygghet, service, gemenskap och tillgänglighet. Detta är ett långsiktigt arbete som handlar om 
förändring och utveckling av det befintliga fastighetsbeståndet samt att utforma nya 
lägenheter som erbjuder en högre standard till dessa människor med speciella behov.

54 http://www.plusboende.se/Default.asp?avdelning=2  2008-03-31
55 Ibid 2008-03-31
56 Ibid 2008-03-31
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Fastighetsägarna AB bostäder och Stadsporten AB ser över sina lägenheter för att hitta 
bostäder som skulle kunna vara lämpliga för dessa grupper som ställer högre krav på trygghet 
och tillgänglighet. När dessa lägenheter blir lediga anpassas dem till dessa behov.
Dessa bostäder certifieras, det finns tre olika nivåer av Bokvämt-certifiering och den utförs av 
Borås stad och gäller i fem år. Den första och enklaste nivån av dessa tre är en anpassning av 
bostaden, där den boende ställer högre krav inom områdena trygghet och tillgänglighet men i 
övrigt klarar sig utan andra hjälpmedel. Nästa nivå ställer krav på att bostaden är anpassad till 
rollatorer och den sista och högsta nivån av certifiering ställer krav på att bostaden är 
anpassad för ett liv i rullstol. Några exempel på anpassningar till Bokvämt konceptet är:

Tillgång till sittplats vid entré
Badrum som är utrustad med halksäkert golv i dusch och badkar, Stödhandtag i dusch
Tröskelfritt
Bra belysning utomhus
Entréer och gångstråk som är överblickbara för ökad trygghet
Tillgång till handikapp-parkeringsplats

Dessa lägenheter tilldelas i första hand till dem som har ett stort behov av dem och riktar sig 
till en målgrupp som uppnått en ålder över 55 år.57

Uppsalahem som är ett kommunalt bostadsbolag erbjuder sina äldre kunder seniorbostäder. I 
dagsläget finns dessa seniorbostäder i Björklinge, Eriksberg, Svartbäcken, Tuna Backar, 
Valsätra, Sala backe och Luthagen. Dessa bostäder riktar sig till personer som är 55 år eller 
äldre. Bostadsbolaget har satsat på att förbättra tillgängligheten i dessa områden vilket bland 
annat har resulterat i att alla dessa fastigheter har hiss, handikapp anpassade badrum samt att 
entréerna är lättåtkomliga med bil. Alla dessa seniorboenden ligger i närheten till diverse olika 
närservice som man kan ha nytta av när man är äldre.  Alla dessa bostäder ligger i närheten till 
en dagligvaruhandel och många av dessa seniorbostäder ligger även i närheten av en 
vårdcentral eller ett apotek 58

MKB är Malmös största bostadsföretag och det erbjuder likt Uppsalahem ett 
seniorboendealternativ till de äldre kunderna. Dessa bostäder är också anpassad för de äldres 
behov med till exempel hiss och tvättstugor placerade på ett strategiskt sätt. I dessa bostäder 
anordnas en hel del aktiviteter bland annat pub, dans, bingo, föreläsningar, läsecirkel och 
utflykter. Dessa aktiviteter anordnas regelbundet med hjälp av en seniorvärdinna från 
bostadsbolaget. Dessa aktiviteter är öppna både för de boende i dessa lägenheter samt andra 
människor som har uppnått åldern 55 år, dvs. den målgrupp som detta boende riktar sig mot. I 
ett av MKB`s seniorboende som kallas sommaren finns det på entréplanet en 
gemensamhetslokal som bland annat inrymmer kafé, biljardbord, och en terrass med 
utemöbler. I seniorboendet Nejlikan bedrivs självförvaltning vilket innebär att de kunder som 
vill och är intresserade får sköta den trädgård som finns intill bostadshuset mot en viss 
ersättning från MKB.59

Skebo är ett allmännyttigt bostadsföretag som ägs av Skellefteå kommun. Detta bostadsbolag 
erbjuder seniorboende för dem som har uppnått en ålder över 55 år och dessa fastigheter är 
spridda över hela kommunen. Alla bostäder är utrustade med hiss och i vissa fastigheter får de 
boende antingen tillgång till ett garage eller skärmtak, vilket ingår i hyran. Dessutom har de 

57 http://www.bostader.boras.se/index.php?page=bokvamt 2008-03-31
58 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/Page____1782.aspx 2008-03-31
59 http://www.mkbfastighet.se/templates/PageStandard.aspx?id=2127 2008-03-31
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tillgång till en så kallad trygghetsjour dygnet runt. I dessa områden har man även satsat på att 
den yttre miljön ska vara väl upplyst kvälls och nattetid. De lägenheter som belägna i de mer 
centrala delarna av Skellefteå är entrén utrustad med en porttelefon vilket stänger ute 
obehöriga.60 Varje bostadsområde har sin egen bovärd, vars uppgift är att svara på kundernas 
frågor och funderingar, hjälper till om problem eller störningar av olika slag uppkommer samt 
ansvarar för trivseln i området61.

Micasa fastigheter i Stockholm är ett fastighetsbolag som förvaltar och äger Stockholmsstad 
så kallade omsorgsfastigheter. Deras affärsidé bygger på att kunna erbjuda både ett attraktivt 
men också anpassat boende till de människor som har ett stort behov av trygghet och stöd.62

Fastighetsbolaget arbetar med att omvandla 9 servicehus till seniorboenden som ska erbjudas 
till dem som har uppnått en ålder av 65 år. Denna ombildning som är beräknad att ta 3 år 
kommer att resultera i cirka 700 lägenheter som är belägna runt om i Stockholms stad.
Dessa lägenheter förmedlas av stockholmsstads bostadsförmedling. Bostäderna är anpassade 
till de äldres behov, krav och önskemål. Trapphusen, entréerna och korridorerna i husen är 
vältilltagna och belysningen i dessa gemensamhetsutrymmen är utformad så att de boende ska 
känna sig trygga. Seniorlägenheterna har hög standard, både kök och badrum är försedd med 
det allra senaste inom teknik och trygghetsområdet. Några exempel på hur lägenheterna har 
anpassats till denna kategori av kunder är att eluttag har placerats på en bekväm höjd, 
lägenheterna är utrustad med säkerhetsdörr, köket är rullstolsanpassat samt att man har 
utformat tillgängliga balkonger och uteplatser för de boende. De flesta seniorbostäderna 
innehåller så kallade gemensamhetsytor. Exempel på gemensamhetsytor som kan förekomma 
är övernattningslägenheter, samlingsrum, tvättstugor och i vissa fall ett mindre kafé. 
Fastighetsbolaget kommer i framtiden även erbjuda de boende extra service inom både 
tjänsteområdet och trygghetsområdet.63

Familjebostäder är helägt av Göteborgs stad och de erbjuder senioranpassade lägenheter till 
de äldre kunderna. Att lägenheten är senioranpassad innebär att den är utformad så att en 
människa med smärre rörelseproblem ska kunna bo i dessa bostäder. I dessa områden har man 
satsat på att det ska vara enkelt att ta sig till butiker, bank, post samt apotek. Företaget har 
också satsat på att deras kunder ska känna sig trygga i sina bostäder vilket har resulterat i att 
säkerhetsdörrar har installerats i husen. När de har utvecklat sina senioranpassade lägenheter 
har de haft en speciell fokusgrupp som har kunnat framhäva de viktigaste egenskaperna i 
denna form av boende. Några anpassningar som gjorts i de senioranpassade lägenheterna är:

Inga trösklar
Utökad dörrbredd
Säkerhetsdörrar
Handräcken i badrum
Toalettstol som är förhöjd
Plats för rollatorer i entrén
Automatisk dörröppning

Seniorlägenheterna är belägna i Bergsjö centrum, Eriksbro och i Kortedala.64

Det kommunala bostadsföretaget Örebro Bostäder AB, även kallat ÖBO erbjuder sina äldre 
kunder seniorboende. Kraven för att få bo i dessa lägenheter är att man ska ha fyllt 55 år och 

60 http://www.skebo.nu/templates/SkeBo_Page.aspx?id=632 2008-04-01
61 http://www.skebo.nu/templates/SkeBo_Page.aspx?id=625 2008-04-01
62 http://www.micasa.se/templates/pages/SubIndexPage____4.aspx 2008-04-01
63 http://www.micasa.se/templates/pages/ArticlePage____60.aspx 2008-04-01
64http://www.familjebostader.goteborg.se/page/default.asp?iPageID=33    2008-04-01
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ej ha några hemmavarande barn. Dessa lägenheter är belägna i olika delar av staden. 65  I vissa 
av ÖBO´s bostadshus pågår en ombildning till seniorboende, vilket innebär att det kan finnas 
yngre kunder kvar När dessa yngre kunder flyttar ut upplåts lägenheterna endast till dem som 
uppfyller de ovan nämnda kriterierna för seniorboende. 66 Bostadsföretaget har två stycken 
seniorsamordnare som ska arbeta för gemenskap, trygghet, grannsamverkan och tillgänglighet 
tillsammans med de boende. I de flesta av ÖBO´s seniorboenden finns det tillgång till en 
gemensamhetslokal, däremot finns det inte någon matsal eller någon personal som tar hand 
om de boende.67 Förutom den gemensamhetslokal som finns i de flesta av dessa hus finns det 
även möjlighet att träffas och umgås på Tengevallsgatan 52, dit alla äldre är välkomna.  Denna 
verksamhet bedrivs genom ett samarbete mellan kundföreningen och några seniorer som är 
bosatta i området. Här erbjuds bland annat öppet hus med fika, gemenskap och olika 
aktiviteter.68

Fastighetsbolaget Kopparstaden i Falun erbjuder ett seniorboende som är snarlikt ÖBO´s 
boendealternativ. De upplåter 5 fastigheter med denna boendeform. Kunderna måste ha fyllt 
55 år och får ej ha några hemmavarande barn.  I de flesta av dessa bostäder finns det tillgång 
till gemensamhetslokal och hobbyrum, där man kan träffas och umgås. Behöver man stöd och 
hjälp i hemmet kan man få tillgång till kommunens hemtjänstservice. I dessa bostäder finns 
ingen matsal och inte heller någon personal som tar hand om de boende.  I två av dessa 
fastigheter finns en ideell förening som förvaltar skötseln av de gemensamma utrymmena. 69

Det sista bostadsbolaget vi har studerat är Halmstads fastighets AB. Några av de ovan nämnda 
bostadsbolagen har representanter från bostadsbolagen som kallas seniorvärdar som bland 
annat ska finnas till för de boende samt att ordna olika aktiviteter tillsammans med dem. Detta 
bostadsbolag har också seniorvärdar men deras arbetsuppgifter sträcker sig långt utöver de 
ovan nämnda. Dessa värdar finns till för de boende som har passerat 65 år. 
Seniorvärdarna/värdinnorna hjälper bland annat till med enklare sysslor i hemmet som de 
gamla kan behöva ha hjälp med, till exempel byta trasiga lampor, gardiner, ställa in olika TV-
kanaler och koppla in datorer. De finns även till hands om de äldre behöver någon att prata 
med. Man kan även ta kontakt med dessa representanter om man behöver hjälp för att ta sig 
till tandläkaren, vårdcentralen, apotek eller om man bara vill ta en promenad.
Syftet med detta arbete är att hjälpa kunden och öka kontakten mellan de äldre människorna.70 

Genom att dessa värdar anordnar regelbundna träffar minskar också ensamheten bland dessa 
människor. Dessa träffar anordnas både i bostadsbolagets lokaler och ute i de olika 
bostadsområdena. Två gånger i veckan anordnas träffar ute i bostadsområdena och en gång i 
veckan i bostadsföretagets egna lokaler.71 Seniorvärdarna/värdinnorna har genomgått en 10 
veckors lång utbildning. Där de bland annat har fått kunskap inom olika områden såsom etik 
och moral, socialkompetens, gruppdynamik samt energi och miljö. De har även fört 
diskussioner om hur det är att bli äldre i dagens samhälle och vilka problem som kan uppstå 
när bland annat syn och hörsel försämras.72

65 http://www.obo.se/index.php?id=151 2008-04-01
66 http://www.obo.se/index.php?id=774 2008-04-01
67 http://www.obo.se/index.php?id=151 2008-04-01
68http://www.obo.se/index.php?id=169    2008-04-03
69http://www.kopparstaden.se/Kopparstaden_Templates/KopparstadenPage.aspx?id=277    2008-04-03
70 http://www.hfab.se/geninfo.asp?oid=11004 2008-04-03
71 http://www.hfab.se/geninfo.asp?oid=11007 2008-04-03
72http://www.hfab.se/geninfo.asp?oid=11004    2008-04-03
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Fråga 1. Vilken åldersgrupp tillhör du?
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6. Sammanställning av enkäten

I detta kapitel redovisar vi sammanställningen av enkätundersökningen samt analyserar och 
diskuterar resultatet efter respektive fråga.

Vår enkätundersökning skickades ut i Gavlegårdarnas regi till 251 personer boendes i 
Tryggbo. Av dessa 251 enkäter som skickades ut blev 5 stycken returnerade på grund av att 
adressenten inte längre var tillgänglig på adressen, antalet medverkande respondenter blev då 
246 stycken. Det externa bortfallet, det vill säga de som inte valt att besvara enkäten uppgick 
till 122 stycken.124 stycken respondenter svarade, vilket ger oss en svarsfrekvens på cirka 
50,4 %.

Enkäten är utformad i två delar, Del 1 och Del 2. I Del 1 svarade alla 124 respondenter på 
korrekt vis, därför presenteras alla dessa i en gemensam grupp. I Del 2 svarade inte alla 
respondenterna på korrekt vis, därför presenteras denna del i två olika grupper. Grupp 1 (55st) 
motsvarar de som svarat på korrekt sätt. Grupp 2 (69st) motsvarar dem som inte fyllt i Del 2 
av enkäten korrekt, men vars svar vi ändå kunnat tolka. För att se närmare detaljer kring hur 
denna tolkning skett se Bilaga 4.  På respektive fråga förekommer det ett internt bortfall, som 
inkluderar de personer som inte har besvarat enstaka frågor i enkäten.  

6.1 Resultat och diskussion kring Del 1
I denna del redovisar vi det totala resultatet av samtliga svarande i Del 1 av enkäten, vilket 
motsvarar 124 stycken. 

Fråga 1
Fråga 1 i enkätens första del är: Vilken åldersgrupp tillhör du? Det interna bortfallet på denna 
fråga var 5 personer vilket motsvarar cirka 4 %. De flesta av det som svarat är över 80 år, 
vilket motsvarar 55 %. Den näst största gruppen består av personer mellan 70-79 år. Endast 2 
av de 124 deltagande är inom åldersintervallet 50-59 år.

Den största åldersgruppen i denna undersökning består av människor som har uppnått en ålder 
över 80 år. Detta var för oss en aning överraskande då vi förväntade oss att de flesta skulle 
befinna sig mellan åldersintervallet 60-69 och 70-79 år. Egentligen kanske detta var ett 
resultat vi borde ha förväntat oss då statistiken visar att antalet personer över 80 år är väldigt 

24



Fråga 2. På vilken gata bor du?

24

21

2

15
17

10

5 4

9

4 4

9

0

5

10

15

20

25

30

Våg
sk

riv
ar

gat
an

Bar
nstu

ge
vä

ge
n

Jä
rn

vä
gs

ga
ta

n

Urb
er

gs
te

ra
ss

en

N. C
en

tra
lga

ta
n

Alm
vä

ge
n

Tre
dje

 T
vä

rg
at

an

Sko
m

aka
rv

äg
en

N.J
är

vs
ta

vä
ge

n

Alle
vä

gen

M
ar

ia
ga

ta
n

Har e
j s

va
ra

t

Gatunamn

A
n

ta
l

många i Gävle och att denna åldersgrupp kommer att fortsätta öka inom den närmsta 
framtiden. Vid år 2025 kommer enligt Gävle kommuns beräkningar antalet 80 åringar vara 
ungefär lika många som antalet 70 åringar.73 Vi var även förvånade över att svarsfrekvensen 
var så hög inom detta åldersintervall, då vi inte förvänta oss att dessa skulle vara den mest 
aktiva svarsgruppen. Vår hypotes var att de yngre skulle vara mer intresserade av möjligheten 
att påverka utformningen av deras boende.

Fråga 2.
I denna fråga redovisar vi på vilka olika gator de responderande är bosatta. De olika gatorna 
är: Vågskrivargatan, Barnstugevägen, Järnvägsgatan, Urbergsterassen, Norra Centralgatan, 
Almvägen; Tredje Tvärgatan, Skomakarvägen, Norra Järvstavägen, Allevägen, Mariagatan. 
Alla dessa gator ingår i Gavlegårdarnas Tryggbo bestånd 

Dessa gator är slumpmässigt utvalda av Gavlegårdarna. För att få en bredare bild över de 
boendes åsikter och uppfattning om denna boendeform valde vi att undersökningen skulle 
omfatta flera olika gator.

73 Gävle Kommuns befolkningsprognos 2005
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Fråga 4. Hur trivs du med ditt boende i dagsläget? 
Jag är:
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Fråga 3. Hur länge har du varit hyresgäst i 
Gavlegårdarnas Tryggbo (+50 boende) lägenheter
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Fråga 3.
Tredje frågan i enkäten behandlar hur länge kunderna har varit boende i Tryggbo.
Resultatet visar att det flesta har bott i dessa lägenheter i 2-5 år, vilket motsvarar 45,9 %.
En relativt stor grupp har bott i detta boendealternativ över 10 år. Sju stycken av det 
tillfrågade var förhållandevis nyinflyttade, då de endast hade bott i lägenheten mindre än 1 år.

 

Den här frågan tyckte vi var intressant att ta med då den skapar en möjlighet att jämföra 
relationen mellan hur nöjd man är och hur lång tid man bott i sin lägenhet. (se s.28) 

Fråga 4.
Denna fråga visar tydligt hur nöjda kunderna i Tryggbo är för tillfället. Diagrammet visar att 
hela 60 % är mycket nöjda med sitt boende. Endast 3,2 % är ganska missnöjda och 2,4 % är 
mycket missnöjda. På denna fråga fick vi många kommentarer, som vi valt att ta upp och 
diskutera nedan.   
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Vi är medvetna om att frågan kan anses vara ledande då det är stor skillnad mellan 
svarsalternativen. För att undvika att frågan ska upplevas som ledande har respondenterna fått 
möjligheten att kommentera frågan. De flest återkommande kommentarerna på den positiva 
sidan handlar om bostadens läge, att område är lugnt samt lägenhetens utformning. Eftersom 
detta är vanligt förekommande kommentarer kan vi dra slutsatsen att dessa faktorer är mycket 
viktiga för att de boende ska trivas. Några kommentarer som speglar respondenternas åsikter.

"Det är lugnt i huset. Trevliga grannar, alla i ungefär samma ålder"

"Perfekt läge, ljus och öppen lägenhet"

"Bra tillgång till service"

"Tryggt boende och lugnt. Trivsamma lägenheter"

De fåtalet negativa kommentarer som är nedskrivna handlar huvudsakligen om den enskilda 
individens problem med sin bostads situation samt grannrelaterade problem. Det framkommer 
ingen generell anledning till det begränsade missnöje som finns. 

"Låter illa när de drar möbler i golvet från övervåningen. Bilar står parkerade 
framför min altan och lyser in i vardagsrummet och i ögonen på mig."

"Nyinflyttade kunder i lägenheten under, som är störande från och till ingen 
betydelse vilken tid"

"Det är för mycket äldre just här. Jag menar över 80 år o.s.v. inget fel Men!!  
Inte bra för 50 +!

"Väldigt lyhört, man hör grannen snarka hela natten. Och andra grannars  
privatliv"
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Jämförelse mellan nöjdhet och antal boende år

85%

61%
57%

61%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

mindre än 1 år 2-5 år 6-10 år över 10

Jämförelse mellan nöjdhet och antal boende år

För att ytterligare fastställa varför vissa av de boende är mer nöjda än andra, jämförde vi 
Fråga 3 med Fråga 4 för att se om antalet år i bostaden påverkar nöjdhets upplevelsen. 
Diagrammet nedan visar hur många i procent som är mycket nöjda i de olika års intervallerna 
som man varit bosatt i sin Tryggbo lägenhet. 

Diagrammet visar överlag att det inte spelar så stor roll hur länge man varit bosatt i 
lägenheten, resultatet mellan de olika tidsintervallerna visar ingen större skillnad. Det 
tidsintervall som sticker ut motsvarar de som bott i lägenheten mindre än ett år, detta underlag 
är väldigt begränsat och kan ha en påverkan på resultatet. Slutsatsen av detta är att 
Gavlegårdarnas kunder som bor i denna boendeform är nöjda med sin boende situation. En 
anledning till att man kan se en aning högre nöjdhet bland de nyinflyttade kan vara för att det 
väntat länge på lägenheten och att detta boendealternativ underlättar deras vardag. 

Vi har även gjort en ytterligare jämförelse mellan nöjdheten i boendet och tryggheten i 
boendet, se resultat av denna jämförelse på s.32.
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Fråga 5
I denna fråga har de responderande fått möjligheten att fritt skriva ner de faktorer som skulle 
få dem att trivas bättre i sin nuvarande bostad. Det interna bortfallet på denna fråga uppgick 
till 45.1 %. Många av dem som svarat är nöjda med sin boendesituation och önskar inga 
speciella åtgärder för tillfället. Nedan följer några kommentarer som styrker dessa åsikter:

”Det är bra som det är”

”Har en tvåa, inte mycket att ändra på vill inte flytta”

”Ingenting jag och min man är helt nöjda med dagens läge”

”Trivs bra kan ej komma på något som talar emot”

”Jag trivs bra”

Vi har även fått in många förslag om åtgärder som kan vidtas för att förbättra trivseln i dessa 
områden. Många av dessa kommentarer är av samma karaktär och återkommer. Exempel på 
detta följer nedan:

”Mera gemensamma aktiviteter ex. Musik café” 

”Gemensamhetslokal”

”Ett större samlingsrum så att vi kan ha mera aktiviteter för oss. Nån fest  
ibland”

”Att vi på 5E fick ett bord o stolar så kunde vi dricka kaffe tillsammans”

”De som flyttar in i huset skulle kunna vara lite piggare vid inflyttningen nu 
kommer nästan bara de med stora krämpor hit pga. förtur”

Enligt Malm kan man öka och förbättra trivseln genom att placera tvättstugorna ovan jord och 
göra förråden mer lättillgängliga samt att överlag göra dessa lokaler mer trivsamma74.  Våra 
kommentarer berör inte dessa aspekter, vilket tyder på att det idagsläget är andra faktorer som 
bidrar till ett trivsammare boende. De responderandes kommentarer om förslag till åtgärder 
som kan vidtas för att öka trivseln handlar bland annat om gemensamhetslokaler och 
aktiviteter.

Enligt Werner skiljer sig drömbostaden mellan olika konsumentgrupper tydligt75. De äldre 
värdesätter trygghet och möjlighet till vård i det egna hemmet högt. Ett bra läge är också 
väldigt betydelsefullt, vilket vi fått bekräftat i många kommentarer där det bland annat 
framkommer att de valde just denna boendeform på grund av lägets skull. I 
forskningsrapporten framkommer även att de äldre vill bo i närheten av säkra 
promenadstråk76. Just detta framkommer ej i vår enkätundersökning men däremot återkommer 
en önskan i att bo i ett lugnt och tryggt område. Vid utformning av ett bostadsområde anser vi 
att det är väldigt viktigt att vara lyhörd på de äldres förväntningar och krav, för att resultatet 
ska bli så bra som möjligt. Det är också viktigt att känna till att de olika konsumentgruppernas 

74 (1) Malm (2000) s.24 & 34
75 Werner (2003) s.53-61
76 Ibid s.61

29



drömbostäder skiljer sig ganska radikalt åt och därför är det betydelsefullt att ha detta i 
bakhuvudet vid utveckling av bostadsområden som ska vara utformade och anpassade för 
vissa kundgrupper, för att uppnå den ultimata och bästa utformningen.

Fråga 6
Anledningen till att vi tog med denna fråga: Varför valde du Tryggbo (+50 boende)
var för att få en klar bild samt att kartlägga varför Tryggbo lockar denna målgrupp. 
Gavlegårdarna kan även dra nytta av denna vetskap vid vidare expandering av konceptet. Det 
interna bortfallet uppgick till 18.5 %. Det flesta kommentarerna berör tryggheten, servicen 
och bostadshusets utformning som konceptet erbjuder. Nedan följer några kommentarer om 
varför man valt Tryggbo.

”Just för tryggheten” 

”För ett lugnt boende”

”Bästa väninnans rekommendationer för ett bra och trevligt boende för äldre”

”Haft hus orkar ej längre. Här är det lugnt, lite trappor allt fungerar bra”

”Säkerhet och omsorg”

”Dörröppnare och hiss till bottenplan”

”På grund av min ålder. Tryggt”

Det finns en rad olika faktorer som kan locka människor till ett visst bostadsområde, det kan 
vara allt från nya fasader till en välplanerad belysning77. Majoriteten av våra kommentarer 
baseras på den stigande åldern och gör detta till den väsentligaste orsaken till att detta är ett 
attraktivt bostadsalternativ. Möjligheten till att få ett anpassat boende som erbjuder trygghet, 
bekvämlighet och viss mån gemenskap med andra äldre är eftertraktat.

77 (1) Malm (2000) s.24 & 34
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Fråga 7. Hur trygg känner du dig i ditt boende i 
dagsläget?
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Fråga 7
Trygghet är en grundsten i upplägget av Tryggbo konceptet. Därför ansåg vi att denna fråga 
var grundläggande att få statistik kring. Sjuttiotre personer svarade att de kände sig mycket 
trygga i sin bostad. Detta motsvarar så mycket som 58,8 %, samt 36,2% svarade att de kände 
sig ganska trygga. Endast 1 person kände sig mycket otrygg. 

Som det står i teorin är ofta de återgärder som krävs för att skapa bättre trygghet baserade på 
att kompensera de brister som finns. Som vi kan läsa i våra kommentarer (se nedan) så skapar 
säkra och låsta dörrar en starkare trygghetskänsla, detta kan vara ett exempel på en brist som 
lätt kan åtgärdas genom installation av säkerhetsdörrar samt ett välfungerande portkods 
system. 
  

"För att det är låskod och så lugnt"

"Dörren till lägenheten är eller verkar ganska vek, skulle vilja att den byts ut.  
Huset byggt 1964."

"Vi bor i en ganska otrygg värld"

"Ej störande grannar, samt att det ej är omsättning på kunderna"

Resultatet visar tydligt att Gavlegårdarna lyckats med att skapa en trygghets känsla i dessa 
bostäder. Teorin tyder på att en satsning i trygghet kan leda till en bra investering i 
fastighetsekonomin. 78 Ett fortsatt långsiktigt arbete inom detta område kan alltså leda till 
ökad lönsamhet och framgång för bostadsbolaget. Vi anser att Gavlegårdarna trots detta goda 
resultat ska vidhålla arbetet och utvecklingen av trygghet i deras Tryggbo. Detta resonemang 
stöds av Malms teori, då ett tryggt bostadsområde skapas genom ett långsiktigt och 
kontinuerligt arbete79.

Enligt en statlig utredning prioriterar människor i allmänhet trygghet framför till exempel god 
kommunikation, närhet till dagligvaruhandel samt närhet till parker. Detta tydliggör hur viktig 
det är att skapa en god trygghet. Följden av otrygga bostadsområden kan resultera i högre 
78(2) Malm (2000) s. 74-75
79 (1) Malm (2000) s.3
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kriminalitet, bland annat på grund av att kunder inte känner sig trygga nog för att utnyttja sitt 
bostadsområde. Statistik från 1995 visar att fler än var tredje kvinna undviker avlägsna platser 
i bostadsområdet då mörker råder på grund av rädsla och otrygghet.80 I dagsläget tyder vår 
undersökning på att majoriteten av de boende känner sig trygga i bostadsområdet, om man ej 
prioriterar att vidhålla detta goda resultat kan de leda till otrygghet och oattraktiva områden.

Jämförelse mellan nöjdhet och trygghet

Vi valde att jämföra om de som var mycket nöjda med sitt boende även kände sig mycket 
trygga i hemmet. Det samband vi såg var att 74,2 % av de mycket nöjda med sitt boende var 
också mycket trygga. 

Jämförelse mellan nöjdhet och trygghet

74,2%

25,8%

0% 0%
0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

Mycket trygg Ganska trygg Ganska otrygg Mycket otrygg

A
n

ta
l

Detta visar att trygghet och trivsel till viss del går hand i hand. Vi drar alltså slutsatsen att 
trygghet är fundamentalt för trivseln i boendet, men det kan även vara så att trivsel är grunden 
till trygghet. 

80 Malm & Gustavssson (2002) s.25-26
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Fråga 8.
Denna fråga lyder: Vad är trygghet i boendet för dig? Det interna bortfallet uppgick till 32.2 
%. Gavlegårdarna hade en önskan om att få veta mer om hur deras kunder definierar och ser 
på trygghet. Detta är en central parameter vid utvecklingsarbetet av Tryggbo. De flesta svar 
berör samma område, det vill säga låsta portar och portkod system, men även andra områden 
berörs. 

”Låsta entrédörrar. Lugna trevliga grannar, nära till affär, apotek ev. buss.”

”Bra med portkod”

”Slippa att känna rädsla och obehag”

”Lugn omgivning med bara äldre kunder”

”Att ytterdörrarna är låsta nattetid”

”Lugnt i trapphus och på gården”

”Lugn och ro”

”Att det inte finns några störande kunder och att alla känner varandra”

Att arbeta fram en generell definition av trygghet är väldigt svårt, detta stöds även av Malms 
teori som vi har studerat. Enligt Malm kan känslan av trygghet variera mycket från individ till 
individ och det är svårt att sätta fingret på vad som är viktigast att prioritera.81 Detta ser vi 
även i våra kommentarer som trots att de följer en viss röd tråd ändå skiljer sig från varandra.

Scheele tar upp i sin rapport att trots att det finns olika saker man prioriterar i sin bostad kan 
man se vissa baskrav som är gemensamma för de flesta. Ett av dessa baskrav är att man vill ha 
en väl ljudisolerad bostad, vilket resulterar i ett lugnare boende där man varken störs av 
grannar, trapphus eller andra störande oljud.82 I vår studie har det dock inte framkommit 
någon tydligt önskemål på bättre ljudisolering däremot återkommer en önskan att få leva i 
lugn och ro och inte bli störd av omgivningen. Vid nyproduktion anser vi att man ska försöka 
att tillgodose dessa baskrav som bland annat innebär en bra ljudisolering, dessa krav kan 
fungera som ett verktyg för att skapa ett bättre och tryggare boende.

81 Malm (2000) s. 9-11
82 Scheele (1994) s.131-132
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Fråga 9. Har du vänner eller bekanta 
som är intresserade av att bo i Tryggbo 
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Fråga 9 
Ungefär hälften av de tillfrågade (54.8 %) har vänner eller bekanta som är intresserade av att 
bo i ett +50 boende. Detta tyder på att efterfrågan på detta boendealternativ är relativt stort.

Inom en snar framtid kommer behovet och efterfrågan öka ännu mer då antalet äldre i Gävle 
kommer öka radikalt.83 Det är viktigt för Gavlegårdarna att kunna möta denna utveckling samt 
anpassa dessa bostäder till målgruppens behov och krav.

83 Gävle Kommuns befolkningsprognos 2005
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6.2 Resultat och diskussion kring Del 2 

Denna del i enkäten är uppdelad i fyra olika kategorier: Teknik/Säkerhet, Extra tjänster och 
Service, Sociala aspekten och Lägenhetens utformning. I Del 2 i enkäten ska respondenterna 
rangordna de olika alternativ som finns i varje kategori. De alternativ som de värdesätter 
högst rangordnas med siffran 1 och det alternativ som de värdesätter minst rangordnas med 
siffran 10, 7 eller 8 beroende på hur många alternativ som finns i kategorin. Varje siffra ska 
bara användas en gång per kategori. Genom att vi använde ett rangordnings system har vi 
klart och tydligt kunnat kartlägga vilka av de olika alternativen som värdesätts och prioriteras 
högst hos denna kundgrupp, inom de olika områdena. De olika svarsalternativen arbetades 
fram efter grundliga litteraturstudier samt i samarbete med Gavlegårdarna.   

Denna del är uppdelad som tidigare nämnts i två grupper. Där Grupp 1 har svarat korrekt och 
består av 55 stycken respondenter och Grupp 2 svarat inkorrekt och består av 69 stycken 
respondenter. Vi har analyserat och värderat de felaktigt ifyllda enkäterna och på detta vis fått 
fram en bild av deras åsikter. Se hur vi utfört denna tolkning i ett exempel i Bilaga 4. Vi har 
valt att redovisa de båda grupperna parallellt för att visa de samband som finns. Den tredje 
kolumnen som går parallellt med de två grupperna är det sammanvägda resultatet och 
motsvarar den slutgiltiga prioriteringen som vart svarsalternativ fått. I vår redovisning av 
resultaten motsvarar siffrorna i tabellerna den prioritetsordning som majoriteten av 
respondenterna valt. För en tydligare förklaring av sammanställningen se Bilaga 5.  

Kategori 1 

I denna kategori behandlas Teknik och Säkerhets aspekt i ett boende. För att se enkäten i dess 
helhet, se Bilaga 1, och för mer detaljer kring sammanställningen se Bilaga 5. Nedan 
redovisas resultatet: 

Inbrottssäkra dörrar till bostadslägenheterna

Låsta entréportar (dygnet runt)

Lättillgänglig tvättstuga  

Lättåtkomliga och säkra förråd

Självöppnande entrédörr

Effektivt och snabbt underhåll under vinterhalvåret

Lättåtkomlig representant från Gavlegårdarna

Extra belysning i trappuppgång, entré och parkering

Ingång till fastighet utan nivåskillnad

Vaktbolag som cirkulerar i området under nattetid

Grupp1 Grupp2 =Resultat

1 4 1

2 5 2

3 1 3

4 8 6

5 3 5

6 7 8

7 6 7

8 9 9

9 2 4

10 10 10
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Av de två gruppernas resultat anser vi att Grupp 1:s svar är de mest trovärdiga då dessa 
enkäter fyllts i korrekt. Skillnaden mellan resultaten är relativt stor då t.ex. Grupp 2 prioriterat 
svarsalternativet Lättillgänglig tvättstuga som 1:a och Grupp 1 har prioriterat samma 
svarsalternativ som nummer 3. Däremot kan man se en likhet i vad man valt att rangordna 
som sista prioritet, då detta är samma svarsalternativ.  

Det resultat som fastställts kan återknytas till vad Malm skriver om i boken Framtidens 
trygghetsbok. Många av de åtgärder som vidtagits av bostadsbolagen har varit för att förbättra 
säkerheten genom att kompensera för de brister som finns och leder till en otrygg känsla. 
Detta kan göras genom t.ex. att förbättra kvalitén på ytterdörrar och entréportar.84 Det finns ett 
stort önskemål av att ha säkrare dörrar och detta skulle Gavlegårdarna ha möjligheten till att 
tillgodose för att ytterligare öka tryggheten hos sina kunder i denna boende form. 

Alternativet självöppnande entrédörrar anses generellt sätt var ganska viktigt för de boende. 
Vid utformningen att skapa en anpassad bostad skriver Lidmar att en automatisk dörröppnare 
kan underlätta för bland annat de som är rullstolsburna och även de som använder rollator i 
vardagen. Lidmar skriver även att ingång utan nivåskillnad är grundläggande i utformningen 
av en anpassad bostad.85 Våra respondenter har värderat detta svarsalternativ något olika, 
vilket kan tyda på att de olika behov som man har är beroende på vilken fas man är i livet. 
Detta är något Gavlegårdarna bör beakta vid nyproduktion och ombildning av sina Tryggbo 
fastigheter. 

Lättåtkomlig representant från Gavlegårdarna placerades på en 7:e plats i det sammanvägda 
resultatet. Vi hade en hypotes om att detta alternativ skulle värderas högre men vid närmare 
eftertanke insåg vi att de andra alternativen är mer grundläggande för en fungerande vardag, 
än en representant från Gavlegårdarna.

I teorin tas möjligheten till kameraövervakning upp som bidragande faktor till en ökad 
trygghetskänsla, 86 detta tyder inte vår studie på. Båda de svarsalternativ som behandlar 
bevakning på olika vis har inte blivit värdesatta högt. Vi har inte heller fått några 
kommentarer om önskemål av någon form av kameraövervakning som nämns i teorin. 

Det sammanvägda resultatet visar en snarlik prioriteringslista i jämförelse med Grupp 1. 
Svarsalternativet ingång till fastighet utan nivå skillnad hamnade i det slutgiltiga resultatet på 
fjärde plats. Detta tror vi kan vara ett resultat av att behoven skiljer sig mycket beroende på 
hälsa och rörlighet samt att de responderande i Grupp 2 är av majoriteten över 80 år. Detta 
kan även ha haft påverkan på rangordningen då de placerade detta alternativ som nummer 2. 
Att ha ett vaktbolag cirkulerande i området blev det sist prioriterade svarsalternativet då båda 
grupperna och det slutgiltiga resultatet visade samma svar.

84 Malm & Gustavsson (2002) s.36
85 Lidmar (2002) s.34-37
86 Malm (2000) s.9-11 
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Kategori 2 

I den här kategorin behandlas behovet av Extra tjänster och Service som finns hos de boende i 
Tryggbo. För att se enkäten i dess helhet, se Bilaga 1, och för mer detaljer kring 
sammanställningen se Bilaga 5. Nedan redovisas resultatet: 

Närhet till matbutik

Vård och omsorg i det egna hemmet

Färdtjänst eller närhet till kollektivtrafik

Närhet till Apotek

Möjlighet till inhandling av bland annat mat

Personal från Gavlegårdarna på plats i området

Kurser inom olika områden

I denna kategori ser vi en större likhet mellan de två olika gruppernas svar, båda har 
svarsalternativet Närhet till matbutik som högsta prioritet. Werner delar in och namnger olika 
konsumentgrupper i sin forskningsrapport, de olika konsumentgrupperna är bland annat Unga 
och inne, Efter skilsmässan, De fria medelålders samt De äldre. I rapporten behandlas och 
presenteras vilka bostadspreferenser olika konsumentgrupper värdesätter och prioriterar. 
Werner beskriver respektive grupps drömbostad och dessa olika framställningar skiljer sig 
ganska radikalt. I gruppen de Äldre framgår tydligt att bland annat läget har stor betydelse.87 

Önskemålet att bo nära daglig service t.ex. Affärer är högt, detta tyder även vår studie på. 
Detta är en faktor som bostadsföretaget bör ta med i sin beräkning vid utvecklingen av 
Tryggbo konceptet.

I Grupp 1 prioriteras möjligheten till vård i det egna hemmet på andra plats. Werner tar även 
upp i sin rapport att detta är något som äldre har en önskan om och värdesätter88. Att kunna ge 
äldre möjligheten att bo kvar i sin bostad trots behovet av vård är något Gavlegårdarna vill 
kunna tillgodose89. Vi ser även att detta prioriteras i vår enkät och att det är något som man 
bör fokuseras på, då de medför stora krav på bostadens utformning och standard. 

Möjlighet att ha personal från Gavlegårdarna i området rangordnades högre av Grupp 2, vi 
tror att detta kan bero på att denna grupp består till huvudsak av de äldsta respondenterna, där 
de flesta uppnått en ålder över 80 år. För dessa kan behovet av att veta att det finns tillgänglig 
personal i området innebära en ökad trygghet. 

Det som prioriterats sist i denna kategori är Kurser inom olika områden, vilket visar på att de 
praktiska behov som finns prioriteras högre än önskemål om aktiviteter och sociala 

87 Werner (2003) s.61
88 Ibid s.61
89 AB Gavlegårdarna (2006) Årsredovisning s.6
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evenemang. Det sammanvägda resultatet visar tydligt att grupperna prioriterar närhet till 
matbutik högst samt Kurser inom olika områden lägst, däremellan är det en viss varians 
mellan svaren. 

Kategori 3   

I denna kategori behandlas den Sociala aspekten. För att se enkäten i dess helhet, se Bilaga 1, 
och för mer detaljer kring sammanställningen se Bilaga 5. Nedan redovisas resultatet: 

Gemensamhetslokal

Gemensam uteplats

Trädgård

En idégrupp som jobbar för ett trivsamt boende 
tillsammans med representant från 
Gavlegårdarna

Olika aktiviteter som anordnas för de
boende ( t.ex. utflykter och bingo )

Gemensam matsal med kök 

Boulebana

Dessa två olika grupper har besvarat frågorna relativt lika. Att ha tillgång till en gemensam 
lokal har värderats högst. I studien som gjorts för att kartlägga hur andra bostadsföretag 
arbetar med seniorboende samt vad de erbjuder sina äldre kunder framkommer det att 6 av 
dessa 10 fastighetsbolag tillhandahåller gemensamhetslokaler. Detta tyder på att de flesta 
bostadsföretag är medvetna om att de äldre värdesätter den gemenskap som dessa lokaler ger 
upphov till, där olika verksamheter och aktiviteter bedrivs. I Mitthems gemensamhetslokaler 
kan man umgås, fika, ha fester och möten90. I ett av MKB`s seniorboende finns en 
gemensamhetslokal som bland annat inrymmer kafé, biljardbord, och en terrass91. Vi anser att 
detta är någonting Gavlegårdarna måste prioritera högt vid sin utveckling av detta boende 
koncept, då det i dagsläget endast bistår med ett fåtal gemensamhetslokaler. Flera av de 
responderande efterlyser och önskar mer aktiviteter och gemenskap, detta framkommer av de 
kommentarer vi har fått.

”Mera gemensamma aktiviteter ex. Musik café” 

”Ett större samlingsrum så att vi kan ha mera aktiviteter för oss. Nån fest ibland”

”Att vi på 5E fick ett bord o stolar så kunde vi dricka kaffe tillsammans”

90 http://www.plusboende.se/Default.asp?avdelning=2 2008-04-28
91  http://www.mkbfastighet.se/templates/PageStandard.aspx?id=2127 2008-04-28
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Vid utvecklingen av gemensamhetslokaler och aktiviteter anser vi att det är viktigt att ha en 
öppen och aktiv dialog med de boende för att resultatet ska bli så bra som möjligt.

Gemensam uteplats och trädgård har också värderats högt. Många av Gavlegårdarnas 
lägenheter är utrustade med balkong. Enligt Lidmar är dessa platser väldigt betydelsefulla för 
de människor som av olika anledningar inte kan ta sig ut varje dag. För att dessa personer ska 
få möjlighet till att ta sig ut är det viktigt att dessa utrymmen är lättillgängliga och anpassade 
efter de äldres behov. Vissa av de äldre kan vara rullstolsburna eller i behov av rollator och då 
krävs det att dörren till denna plats är rymlig, samt att man undviker nivåskillnader i 
möjligaste mån, är detta inte möjligt kan man förenkla tillgängligheten och framkomligheten 
genom att inrätta en trall.92 Detta är aspekter som vi anser att Gavlegårdarna ska ta med i sin 
beräkning vid nyproduktion och förbättring av det befintliga beståndet. Många av de 
responderande som bor i Tryggbo lägenheter är över 80 år vilket i vissa fall kan innebära att 
orken och rörelseförmågan har blivit sämre, dessa personer kanske inte har möjligheten att ta 
sig ut varje dag och då kan utsikten från lägenheten vara viktig. Enligt Lidmar önskar många 
äldre sig en utsikt över en livlig stadsbild, vilket innebär att en utblick över en vältrafikerad 
gata kan bidra till en fascinerande utsikt för en del93.

En idégrupp som jobbar för ett trivsamt boende tillsammans med en representant från 
Gavlegårdarna blev placerad på fjärde respektive femte plats. Fem stycken av de 
fastighetsbolag som vi studerat har så kallade seniorvärdinnor/bovärdinnor eller 
seniorvärdar/bovärdar som tillsammans med de boende ska skapa ett trivsamt och tryggt 
boende. Dessa olika värdinnor och värdars arbetsuppgifter varierar en aning mellan företagen. 
På mitthem är bovärden eller bovärdinnans huvudsakliga funktion att skapa gemensamma 
aktiviteter, så även på MKB94. Bostadsföretaget Skebo har bovärdar som finns till för sina 
kunder, svarar på frågor och hjälper till då olika problem uppstår95. På Örebrobostäder finns 
en seniorsamordnare som inriktar sina krafter på att skapa och förbättra gemenskapen, 
tryggheten, grannsamverkan och tillgänglighet tillsammans med de boende96. Ett av dessa 
bostadsföretag har utvecklat och utökat dessa personers uppgifter ytterligare. På Halmstads 
fastighets AB hjälper dessa värdar bland annat de äldre med enklare sysslor i hemmet som till 
exempel byta gardiner samt byta trasiga glödlampor. Seniorvärdarna finns även till för dem 
som vill ha sällskap och samtala. De äldre kan även kontakta dessa personer om de behöver 
hjälp med att ta sig till läkaren, apoteket eller om det vill ta en promenad.97 Tre gånger i 
veckan anordnar även dessa värdar träffar för de boende. Denna arbetsform blev en succé 
under 2007. 98 Detta visar tydligt att det finns olika sätt att utforma innehållet i denna tjänst 
och vilka funktioner dessa värdar kan ha. I dagsläget bedriver Gavlegårdarna inte någon form 
av värdverksamhet som liknar de ovan nämnda bostadsföretagen. Vi anser att någon form av 
värdverksamhet skulle öka tryggheten och bidra till ökad gemenskap, då dessa tillsammans 
med de boende skulle kunna anordna olika aktiviteter som de boende är intresserad av. 

Olika aktiviteter som anordnas för de boende som t.ex. utflykter och bingo rangordnades på 
plats 5 och 3. Denna mindre skillnad tror vi kan bero på ålder, hälsa och umgängeskrets 
utanför boendet. Är man fortfarande pigg, rörlig och har en stor umgängeskrets utanför 
boende kanske man inte värdesätter dessa gemensamma aktiviteter lika högt som den som är 
92 Lidmar (2002) s.70
93 Ibid s.61
94 http://www.plusboende.se/Default.asp?avdelning=2 2008-04-28
   http://www.mkbfastighet.se/templates/PageStandard.aspx?id=2127 2008-04-28
95 http://www.skebo.nu/templates/SkeBo_Page.aspx?id=625 2008-04-28
96 http://www.obo.se/index.php?id=151  2008-04-28
97 http://www.hfab.se/geninfo.asp?oid=11004 2008-04-28
98 http://www.hfab.se/geninfo.asp?oid=11007 2008-04-28
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ensam, mindre rörlig och inte har så stor umgängeskrets. Vid utformande av aktiviteter för de 
boende är det viktigt att vara lyhörda för de boendes behov och intressen.

I denna kategori visar det sammanvägda resultatet i princip samma resultat som i Grupp 1, 
vilket gör detta resultat mycket trovärdigt. 

Kategori 4 

I denna kategori behandlas lägenhetens utformning. För att se enkäten i dess helhet, se Bilaga 
1, och för mer detaljer kringsammanställningen se Bilaga 5. Nedan redovisas resultatet: 
 

Rymligt badrum

Balkong

Chans till vård möjligheter i hemmet

Öppen planlösning

Nyrenoverat

Extra rum till gäster

Parkering

Garageplats

Rymligt badrum och balkong prioriteras högst inom denna kategori som behandlar 
lägenhetens utformning. Ett rymligt badrum värderas och prioriteras högt bland de äldre och 
detta resultat är inte så konstigt då många äldre lider av olika funktionsnedsättningar i 
varierande grad. Enligt Lidmar är detta ett av de mest välanvända rummen i bostaden och det 
är viktigt att dessa är anpassade till personer med olika funktionsnedsättningar och då krävs i 
regel ett rymligare och större badrum, som är anpassad för rollatorer och rullstolar99. Som 
även tidigare nämnts så betyder balkong väldigt mycket för de äldre som av olika anledningar 
inte har möjligheten att ta sig ut varje dag. Att man prioriterar och värdesätter tillgången till 
balkong framkommer även i vår studie där tillgången till detta utrymme rangordnas på andra 
respektive första plats. Det är viktigt att balkongen är lättillgänglig för dem så att de har 
möjligheten att utnyttja dessa platser.

Chans till vård möjligheter i hemmet rangordnas på tredje plats i Grupp 1 och på sjätte plats i 
Grupp 2. Det finns ett flertal faktorer som påverkar det kommunala bostadsföretaget 
Gavlegårdarna i deras arbete. En av de faktorer som påverkar dem är att den demografiska 
utvecklingen har förändrats. Befolkningen i Gävle blir allt äldre och de vill ofta kunna bo kvar 
i sina bostäder så länge som möjligt samt gärna erhålla den vård och omsorg de behöver i 
deras egna hem. Detta ställer höga krav på Gavlegårdarnas lägenheter och dess utformning 
99 Lidmar (2002) s.60-65
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och standard.100 Vårt resultat visar att det finns en önskan hos de boende att få den vård den 
enskilde behöver i det egna hemmet och från bostadsföretagets sida finns det en vision och 
önskan om att kunna erbjuda vård i hemmet. Detta område anser vi att Gavlegårdarna ska 
fortsätta att arbete med och utveckla då forskning visar på att Gävles befolkning tenderar att 
bli allt äldre samt att det finns en önskan om detta bland kunderna. Vi anser att detta är ett 
långsiktigt arbete som kommer att ta tid men är fundamentalt för att kunna erbjuda ett tryggt 
boende för de äldre. Anledningen till att rangordningen skiljer sig mellan Grupp 1 och Grupp 
2 anser vi kan bero på om man fortfarande är pigg och rörlig kanske man ej värdesätter denna 
möjlighet lika högt som den som har vissa funktionsnedsättningar och är sjuk. Vi anser även 
att det kan bero på om man har många nära och kära som finns i sin närhet som kan hjälpa till 
om det behövs eller om man är helt ensam.

Öppen planlösning och nyrenoverat är också något man värdesätter relativt högt. Stora och 
öppna ytor förenklar för dem som är rullstolsburna och de som använder rullatorer.
Extra rum till gäster värderas relativt olika vilket kan bero på kundernas behov till detta kan 
se olika ut. På de två sista platserna har de responderande placerat parkering samt garageplats, 
vilket tyder på att detta inte är så fundamentalt för att de ska trivas i sin bostad och i sin 
omgivning. Enligt Lidmar är det viktigt att de som har tillgång till bil ska kunna parkera inom 
rimligt avstånd från sin bostad101. Detta är extra viktigt då rörelseförmågan kan vara nedsatt 
och orken börjar tryta.

Att använda och betrakta sin bostad på olika vis på grund av var man befinner sig i livet, är 
något som Scheele skriver om i sin teori. De äldre betraktar sitt hem som livets arkiv, det vill 
säga som något väldigt betydelsefullt som symboliserar vad de upplevt och gått igenom i 
livet. I jämförelse till detta ser yngre, studerande samt personer som gör karriär mer sin bostad 
som en station som används i princip endast av praktiska skäl, och inte har något sentimentalt 
värde för dem.102 Vi anser att det är viktigt att se skillnaden mellan hur äldre ser på sin bostad 
och sitt hem och hur framför allt unga kunder ser på sin bostad, då det skiljer sig ganska stort. 
För att kunna skapa ett tryggt boende för äldre bör man vara medveten om att de betraktar sin 
bostad som något så mycket mer än vad andra kunder kanske gör. Att lyckas fånga detta och 
möjliggöra att de äldre kan skapa livets arkiv i sin bostad tror vi är något som är viktigt för 
Gavlegårdarna.  

I likhet med föregående kategori visar kategori 4 att det sammanvägda resultatet är snarlikt 
det resultat som Grupp 1 svarade. Detta anser vi ger en hög trovärdighet i vad de boende i 
Tryggbo värderar och prioriterar i utformandet av sin bostad. 

En slutsats som Malm framhäver i en av sina texter är att i många fall tycks inte kunderna 
diskutera trygghet och trygghetsfrågor med sin hyresvärd103. Detta tyder ej vår undersökning 
på, då enkäten som till största del behandlar trygghetsaspekten i boendet har besvarats väldigt 
utförligt. Denna trygghetsdiskussion mellan bostadsbolaget och kunderna är grundläggande 
för att uppnå och utforma ett tryggt och bra boendealternativ för de äldre.

7. Slutdiskussion

100 AB Gavlegårdarna 2006 Årsredovisning s.6
101 Lidmar (2002) s.28-30
102 Scheele (1994) s.140-145
103 (1) Malm s.24 & 34
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I detta kapitel sammanfattar vi den diskussion vi fört i tidigare avsnitt samt redogör vad vi  
anser är det väsentligaste för Gavlegårdarna att beakta och prioritera i deras utveckling och 
expandering av Tryggbo konceptet.

Vår undersökning visar att de boende i Gavlegårdarnas Tryggbo alternativ i dagsläget är 
mycket nöjda. Hela 60 % av respondenterna anser att trivseln i dessa boenden är mycket hög 
samt att majoriteten känner sig trygga. Namnet Gavlegårdarna valt att benämna sitt 
seniorboende, Tryggbo signalerar och står för att man prioriterar att skapa trygghet för de 
äldre kunderna.  Vår enkätundersökning tydliggör att många av de responderande känner sig 
nöjda med sin boendesituation idagsläget, men detta innebär inte att målet med att skapa ett 
tryggt boende är fulländat, detta är ett kontinuerligt och långsiktigt arbete. Flertalet av de 
kommentarer vi fått i anslutning till dessa frågor tyder på att detta arbete inte är fullbordat.

7.1 De främsta faktorerna som Gavlegårdarna bör prioritera vid 
utvecklingen av Tryggbo

Vår undersökning visar tydligt vilka fysiska faktorer som Gavlegårdarna i första hand ska 
utveckla och prioritera. En av dessa faktorer är att förse samtliga fastigheter med ordentliga 
portar, fungerande portkodssystem samt inbrottssäkra ytterdörrar. Önskemålen och 
kommentarerna i undersökningen har tydligt visat att detta är något man i dagsläget saknar, då 
detta är något som de boende värdesätter högt och som leder till en ökad trygghetskänsla. 
Närhet till en matbutik är en annan av de fysiska faktorerna som är högt prioriterat bland de 
boende. Vi är medvetna om att detta kan vara svårt att påverka och möjliggöra vid det 
befintliga Tryggbo beståndet, men kan vara något att tänka på vid nyproduktion och vid 
förändring av det befintliga beståndet.

Efterfrågan av gemensamhetslokaler är mycket stor bland de responderande, då detta 
alternativ blev högst prioriterat i sin kategori. För att öka trivseln i dessa bostäder är det 
viktigt att tillgodose detta behov. Många av de responderande uttrycker att trygghet handlar 
om att känna sig trygga med sina grannar vilket vi anser kan förbättras och uppnås genom 
inrättande av en gemensamhetslokal. Detta skulle medföra en möjlighet att lära känna sina 
grannar och att den gemensamma trygghetskänslan kan förbättras. Vi blev inte förvånade över 
att detta svarsalternativ prioriterades högst, då många av de fastighetsbolag vid studerat 
erbjuder sina kunder i seniorboenden gemensamhetslokaler, där olika aktiviteter bedrivs med 
framgång och uppskattning. Då Tryggbo beståndet i dagsläget är relativt spritt runt om Gävle, 
skulle en lösning på detta problem vara att inrätta en gemensam lokal för samtliga Tryggbo 
kunder där olika aktiviteter kan anordnas. Denna lokal ska vara lättillgänglig och öppen för 
alla äldre kunder samt centralt belägen med närhet till kollektivtrafik.

Den sista fysiska faktorn som värdesätts högst i sin kategori är ett rymligt badrum. 
Vid utformningen av Tryggbo lägenheter är det viktigt att skapa en anpassad bostad som 
uppfyller de äldres särskilda behov. För att dessa utrymmen ska kunna vara funktionella och 
användbara bör de vara anpassade till rullstolsburna och de som använder sig av rollatorer. Vi 
anser att ett rymligt och välplanerat badrum är grundläggande för att kunna bedriva vård i 
hemmet, något som Gavlegårdarna uttalat en önskan om att kunna erbjuda sina kunder i dessa 
lägenheter. Vi är medvetna om att detta kan vara en kostsam investering men vi anser att det 
är något som företaget kan vinna på i längden, då befolkningen i Gävle blir allt äldre vilket 
ställer krav på anpassade bostäder.
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De faktorer som bidrar till att många av Gavlegårdarnas äldre kunder trivs så bra i sin bostad 
och sitt bostadsområde samt väljer detta boendealternativ, är och beror på bostadens läge, att 
området är lugnt samt lägenhetens utformning, vilket vår undersökning tyder på. Många av de 
äldre har valt att flytta till Tryggbo på grund av den stigande åldern, då man värdesätter de 
faktorer som Tryggbo kan erbjuda. Sammanfattningsvis vill vi klargöra att det är dessa ovan 
nämnda faktorer som de responderande gemensamt valt att prioritera högst vid en förbättring 
och utveckling av Tryggbo konceptet.

7.2 Användbara förslag för att utveckla och förbättra helheten av Tryggbo 
konceptet 

Av de 10 stycken fastighetsbolag som vi studerat hade 5 stycken så kallade 
seniorvärdinnor/bovärdinnor eller seniorvärdar/bovärdar som bland annat har till uppgift att 
skapa ett tryggt och trivsamt boende tillsammans med de äldre kunderna. Det bostadsföretag 
som i dagsläget har utvecklat denna tjänst mest är Halmstads Fastighets AB, vilket enligt 
företaget har resulterat i en succé. I dagsläget har inte Gavlegårdarna någon motsvarighet till 
detta vilket vi tycker borde vara en del av Tryggbo konceptet. Vår enkätundersökning tyder på 
att majoriteten av de boende i Tryggbo lägenheterna har uppnått en ålder över 80 år vilket gör 
att många av dessa har ett större behov av hjälp och vård i hemmet. Gavlegårdarna har en 
vision om att kunna erbjuda detta och då anser vi att tillgänglig personal i form av värdar är 
ett bra sätt att genomföra detta på. Likt Halmstads Fastighets AB ska dessa personer finnas 
tillhands för att hjälpa de äldre att utföra enklare sysslor som till exempel byta gardiner och 
glödlampor. Värdarna ska också finnas till för de äldre som känner sig ensamma och bara vill 
ha sällskap och samtala en stund. De äldre kunderna ska även kunna kontakta dessa om de 
behöver hjälp med att ta sig till apoteket, läkaren eller om bara vill ta en promenad. Vi är 
övertygade om att detta skulle resultera i en ökad trygghet för de boende, då de vet att det 
alltid finns någon tillhands samt att de vet vem de ska kontakta när olika problem uppstår.

I de svar som vi fick genom den intervju vi utförde med vår kontakt på Gavlegårdarna, ser vi 
att Gavlegårdarna lagt en grund för det arbete som ska genomföras för att utveckla Tryggbo 
konceptet. Fyra personer arbetar i dagsläget med Tryggbo och den bild som vi fått är att 
Gavlegårdarna är beredda att satsa på deras äldre kunder men att man i nuläget inväntar vad 
äldreboendedelegationens arbete kommer att resultera i. Gavlegårdarna följer delegationens 
arbete och beroende på dess utfall och resultat kommer Gavlegårdarnas fortsatta arbete 
anpassas efter detta. Samarbetet Gavlegårdarna för med olika nätverk tycker vi är väldigt 
positivt, då det gör att de får en bredare bild av olika aspekter som ska beaktas vid arbetet med 
utformningen av Tryggbo. Vi anser att Gavlegårdarna valt rätt strategi då de år 2006 tog 
beslutet att inrikta sin verksamhet mot bland annat den äldre kundgruppen. Då många 
instanser t.ex. äldreboendedelegationen, pekar på att den äldre befolkningen kommer att öka 
radikalt vilket kommer att resultera i att efterfrågan och kraven på anpassade bostäder för den 
äldre befolkningen kommer att bli större 

I sammanställningen av vår undersökning valde vi att jämföra hur många av respondenterna 
som var mycket nöjda samt mycket trygga i sitt boende, här fann vi ett starkt samband. Detta 
anser vi kan vara av intresse för Gavlegårdarna att reflektera kring. Om man inte kan skapa 
trivsel i de äldres boende, så kan det även bli svårt att få trygghetskänsla att infinna sig hos 
dessa kunder. Anledningen till att kunder inte trivs kan vara många och är oftast väldigt 
individuella men vi tror att genom att bejaka de äldres önskemål och börja uppfylla dessa, kan 
trivsel och även trygghet vara något som kan komma att känneteckna Gavlegårdarnas 
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Tryggbo koncept. I vår fråga om vad som skulle kunna få kunderna att trivas bättre i sitt 
boende var det en viss likhet i svaren, många nämnde att bättre underhåll av fastigheten såsom 
renare tvättstuga, trapphus och entré skulle vara faktorer som skulle bidra till en högre trivsel. 
Vi tror att sådana åtgärder är ett sätt att inleda skapandet av högre trivsel och på samma sätt 
uppnå en högre trygghets känsla.  
 
Att trygghet är något som är svårt att arbeta med och utveckla, eftersom det är väldigt 
individuellt, är något som både den teori vi läst och vår undersökning gett bevis på. Att uppnå 
trygghet genom att ha kameraövervakning och vakter i bostadsområden tror vi inte är någon 
lösning som skapar ökad trygghet, snarare tvärtom. Gated Communitys är något som är 
populärt i många länder, men representerar i våra ögon endast ett misslyckat arbete med 
tryggheten i boendet. I vår enkätundersökning ser vi tydligt att det inte krävs några jättestora 
förändringar för att skapa trygghet, att ha en ytterdörr av god kvalité samt möjligheten att lära 
känna sina grannar genom gemensamhetslokaler eller liknande är båda goda exempel på hur 
man med enkla medel skapar en grund för trygghet att växa från. 

För att utöka tryggheten ytterligare samt tydligt beskriva vad trygghet i respektive boende 
innebär, anser vi att företaget ska trygghetsbesikta samtliga Tryggbo fastigheter likt den 
besiktning som Mitthem utför. Denna besiktning innebär en total genomgång av fastigheten 
där säkerhet och trygghet står i fokus, detta görs i samarbete med representanter från polisen 
och brottsförebyggande rådet. Vid genomgången av fastigheten används en lång checklista 
och vid en godkänd besiktning sätts ett trygghetsbevis upp på en synlig plats i fastigheten.
Vi anser att denna besiktning, som resulterar i ett trygghetsbevis, stärker trygghetskänslan då 
de boende tydligt kan se att allt är undersökt och godkänt. Detta kan även vara en fördel för 
Gavlegårdarna då de får vetskap om vilka fastigheter som kräver vilka åtgärder samt att 
innehållet i detta boende tydliggörs.

En reflektion vi gjorde då vi genomförde studien över hur andra bostadsföretag arbetat kring 
detta boendealternativ var, att flertalet av de studerade bostadsbolagen har + 65 boende istället 
för som Gavlegårdarna erbjuder + 50 boende. Vi anser att det kan vara en fördel att erbjuda ett 
+ 65 boende, eftersom det är i många fall då behovet av ett anpassat boende uppstår. Att på 
samma gång försöka tillfredställa en pigg 50-åring och en 80-åring kan vara väldigt svårt och 
i våra ögon nästintill omöjligt, då behoven skiljer sig radikalt. Kommentarerna kring detta har 
varit många och vi tror att det påverkar boende standarden och trivseln för alla, eftersom ett 
antal av de yngre kunderna upplever att inflyttningsålder är för hög och detta medför mindre 
sociala aktiviteter då de äldre inte orkar med på samma vis som en 50-åring.  

Vi anser att Gavlegårdarna kommit en bra bit på vägen i sitt arbete med Tryggbo, men i 
dagsläget finns det fortfarande mycket kvar att göra och för att uppnå den ultimata lösningen 
är det viktigt att föra en dialog med de verkliga experterna inom detta område, vilka är de 
äldre kunderna. Då Gavlegårdarna har uttalat vikten av att göra rätt från början vill vi tro att 
de gärna för denna öppna dialog med kunderna. Vår undersökning visar att det finns ett stort 
engagemang hos dessa kunder att få vara med att påverka sin boendesituation, vilket 
Gavlegårdarna bör utnyttja. Det verkliga värdet av vår undersökning uppstår och förstärks 
först vid en eventuell uppföljning av en likartad enkätundersökning, då man förhoppningsvis 
kan utläsa ett förändrat och förbättrat resultat.

8. Tillbakablick och framåtblick
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I denna del har vi gjort en utvärdering över arbetets gång samt försökt analysera vad som 
kunde ha gjorts annorlunda. Vi ger även förslag på vidare forskning inom ämnet.

8.1 Tillbakablick 

Trygghet i boendet är något som engagerar och berör alla människor, kanske särskilt den äldre 
befolkningen vilket resulterade i att enkätsvaren var utförliga samt att intresset för att påverka 
och förbättra tryggheten i sin bostad var relativt högt. Vi tycker att detta ämne har varit väldigt 
intressant att studera och undersöka då det finns flera faktorer och aspekter att förbättra, 
utveckla och förändra. När vi tänker tillbaka på arbetsgång känner vi oss nöjda med vårt 
slutgiltiga resultat. Vi anser att vi med denna uppsats har bidragit med viktig information om 
Gavlegårdarnas äldre kunder samt kartlagt en rad förslag som bostadsbolaget kan använda sig 
av vid det fortsatta arbetet med Tryggbo. Vi känner oss tacksamma för den möjlighet vi fick 
av Gavlegårdarna att utföra denna uppsats, då den har bidragit till utökade kunskaper och ett 
vidgat perspektiv inom detta område.

Utförandet av studien om vad andra bostadsbolag erbjuder denna kundkategori gav oss en bra 
insyn i hur andra bostadsbolag arbetar och exempel på hur olika seniorboenden kan se ut. Den 
information vi fick genom denna studie har bland annat bidragit till de förslag vi kommit fram 
till i slutdiskussionen. Litteraturen gav oss också en bredare bild av vad som är teoretiskt 
viktigt att beakta vid arbetet med trygghet, utformning av anpassade bostäder samt 
seniorbostäder.
 
Arbetet med enkätutformningen var väldigt lärorikt då vi aldrig har utfört en sådan stor 
undersökning tidigare. Vi valde att dela in enkäten i två delar, Del 1 och Del 2. I Del 1 fyllde 
alla responderande i frågorna korrekt. I Del 2 däremot uppkom vissa missförstånd över hur 
rangordningen skulle ske, då 69 av 124 ej rangordnade på korrekt vis. Vi kunde trots detta 
missförstånd tolka och använda oss av dessa 69 enkätsvar. För att öka trovärdigheten av vår 
undersökning valde vi ändå att skilja de inkorrekt ifyllda enkäterna från de korrekt ifyllda 
genom de två grupperna. Vi inser i efterhand att vi kunde ha varit ännu mer noggranna vid 
beskrivningen och utformningen av instruktionerna till denna del. Då vi hade en inledande 
text och ett tydligt exempel över hur frågorna skulle besvaras trodde vi oss ha reducerat 
möjligheterna för missförstånd. I efterhand så hade vi valt att låta ett fåtal äldre fylla i enkäten 
och ge synpunkter på dess utformning innan det riktiga utskicket genomförts. På grund av 
bland annat godkännande från vår kontakt på Gavlegårdarna samt vår handledare, ansåg vi 
inte det som nödvändigt. En lärdom vi tar med oss från detta arbete är vetskapen om att vara 
övertydlig vid utformningen av enkäter som ska besvaras och rikta sig till den äldre 
befolkningen.

Det externa bortfallet uppgick till 122 stycken, anledningen till att dessa inte valde att svara är 
okänt. En hypotes till detta kan vara att det är en äldre grupp vi riktar oss till och på grund av 
hälsa och ork kan vissa ha problem med att besvara enkäten. Det som kännetecknar de som 
inte besvarat enkäten rätt, är att det var 39 av 69 som svarat inkorrekt var över 80 år, vilket 
kan vara en faktor till de felaktiga svaren.

Att tolka enkätresultat kan vara svårt och att redogöra en exakt sanning kan vara komplicerat. 
Vi anser ändå att vi i största möjligaste mån följt de indikationer och åsikter som resultatet 
visat.
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8.2 Framåtblick

Den 3 juni 2008 presenterar vi vår uppsats samt resultatet av vår enkätundersökning för 
kundutskottet på Gavlegårdarna. 

Det finns stora möjligheter för fortsatta studier och forskning inom detta ämne.
En möjlighet kan vara att genomföra en liknande enkätundersökning till de boende i 
Gavlegårdarnas Tryggbo alternativ om ett antal år, då detta boende förändrats och utvecklats. 
I vår undersökning har vi inte genomfört några intervjuer med de boende, detta är något som 
skulle kunna komplettera och fördjupa forskningen ytterligare. En utvärdering av 
Gavlegårdarnas utveckling av Tryggbo konceptet skulle kunna genomföras om ett antal år.

En mer omfattande studie kring andra bostadsbolag och deras erbjudande för äldre kunder 
skulle kunna utföras, där intervjuer och personlig kontakt genomförs för att få en bättre bild 
av deras erbjudande, utvecklingsplaner och visioner.
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Figur 1: Gävle Kommuns befolkningsprognos 2005
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10. Bilagor 

Bilaga 1: En enkät för ett tryggare boende.

En enkät för ett tryggare boende!

Framför Dig ser Du nu en undersökning som är utskickad till ca 250 av de boende i 
Gavlegårdarnas Tryggbo (+50 boende) alternativ. Enkätens syfte är att undersöka vilka 
faktorer  som får  just  Dig  att  känna  Dig  trygg  i  Ditt  boende.  Handläggningen  av 
enkäten utförs av Kristina Sälg och Elin Engman, studenter från Högskolan i Gävle på 
uppdrag av Gavlegårdarna. 
 
 För att kunna utveckla ett tryggare boende för våra kunder och möta de önskemål som 
finns, vill vi veta vad som är viktigt för Dig. Undersökningen innehåller frågor inom 
kategorierna;  Teknik/Säkerhet, Extra  tjänster  och  Service,  Sociala  aspekter  och 
Lägenhetens utformning. Genom att besvara enkäten kan vi gemensamt hjälpas åt att 
skapa ett tryggt och trivsamt boende! Denna enkät är helt anonym. 
 
Skicka in den ifyllda enkäten så fort som möjligt, dock senast den 2 april 2008 
Använd det bifogade svarskuvertet som redan är frankerat. 
 
 

Tack för din medverkan!

 Gavlegårdarna 

Kristina Sälg & Elin Engman
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Del 1

I denna del av enkäten finns det både kryssfrågor och frågor där du själv får skriva ner ditt 
svar. Frågorna 1,3, 4,5, 6, 7och 9 är kryssfrågor och där du kryssar i det svar som 
överensstämmer med din situation . Kryssa endast i ett svarsalternativ. På frågorna 2,5 och 8 
skriver du ner ditt svar.

Fråga 1. Vilken åldersgrupp tillhör du? Kryssa i det svar som överensstämmer med din 
ålder.

50-59 år 60-69 år 70-79 år över 80

Fråga 2.
På vilken gata bor du? ( t.ex. Skomakargatan )

Fråga 3.
Hur länge har du varit kund i Gavlegårdarnas Tryggbo (+50 boende) lägenheter?

mindre än 1 år 2-5 år 6-10 år  över 10 

Fråga 4. 
Hur trivs du med ditt boende i dagsläget? Jag är:

mycket nöjd ganska nöjd

ganska missnöjd mycket missnöjd

Kommentera gärna ditt svar:

Fråga 5.
Vad skulle kunna få dig att trivas bättre i ditt boende?
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Fråga 6.
Varför valde du Tryggbo (+50 boende)?

Fråga 7.
Hur trygg känner du dig i ditt boende i dagsläget?

mycket trygg ganska trygg

ganska otrygg mycket otrygg

Kommentera gärna ditt svar:

Fråga 8.
Vad är trygghet i boendet för dig?

Fråga 9.
Har du vänner eller bekanta som är intresserade att bo i Tryggbo (+50 boende) 
lägenheter?

ja nej

Detta var Del 1 i enkäten. Fortsätt nu till Del 2 på nästa sida.
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Del 2

I denna del av enkäten ska du rangordna olika faktorer inom kategorierna teknik/säkerhet, 
extra tjänster och service, sociala aspekten och lägenhetens utformning. Använd dig av 
siffrorna 1-10, där siffran 1 motsvarar det alternativ som du värdesätter högst och siffran 10 
det alternativ du värdesätter minst. Placera siffran i rutan bredvid svarsalternativet. 

Ett exempel på hur ett svar kan se ut:

Sociala aspekten
Rangordna dessa 7 olika alternativ, där siffran 1 motsvarar de alternativ du värdesätter  
högst och siffran 7 motsvarar det alternativ du värdesätter minst.

Gemensamhetslokal

Gemensam matsal med kök 

Gemensam uteplats

Trädgård

Boulebana

En idégrupp som jobbar för ett trivsamt boende tillsammans
med representant från Gavlegårdarna

Olika aktiviteter som anordnas för de boende ( t.ex. utflykter och bingo )

På nästa sida börjar del 2 i enkäten. 
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Teknik/Säkerhet 
Rangordna dessa 10 olika alternativ, där siffran 1 motsvarar de alternativ du värdesätter högst 
och där siffran 10 motsvarar det alternativ du värdesätter minst. 

Låsta entréportar (dygnet runt)

Lättillgänglig tvättstuga  

Inbrottssäkra dörrar till bostadslägenheterna

Extra belysning i trappuppgång, entré och parkering

Självöppnande entrédörr

Ingång till fastighet utan nivåskillnad

Lättåtkomliga och säkra förråd

Lättåtkomlig representant från Gavlegårdarna

Effektivt och snabbt underhåll under vinterhalvåret

Vaktbolag som cirkulerar i området under nattetid

Kommentera gärna ditt svar:
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Extratjänster och service
Rangordna dessa 7 olika alternativ, där siffran 1 motsvarar de alternativ du värdesätter högst 
och där siffran 7 motsvarar det alternativ du värdesätter minst. 

Möjlighet till inhandling av bland annat mat

Vård och omsorg i det egna hemmet

Kurser inom olika områden

Färdtjänst eller närhet till kollektivtrafik

Närhet till matbutik

Närhet till Apotek

Personal från Gavlegårdarna på plats i området

 Kommentera gärna ditt svar:

Sociala aspekten
Rangordna dessa 7 olika alternativ, där siffran 1 motsvarar de alternativ du värdesätter högst 
och siffran 7 motsvarar det alternativ du värdesätter minst.

Gemensamhetslokal

Gemensam matsal med kök 

Gemensam uteplats

Trädgård

Boulebana

En idégrupp som jobbar för ett trivsamt boende tillsammans
med representant från Gavlegårdarna

Olika aktiviteter som anordnas för de boende ( t.ex. utflykter och bingo )

Kommentera gärna ditt svar:
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Lägenhetens utformning
Rangordna dessa 8 olika alternativ, där siffran 1 motsvarar de alternativ du värdesätter högst 
och siffran 8 motsvarar det alternativ som du värdesätter minst.

Rymligt badrum

Balkong

Extra rum till gäster

Chans till vård möjligheter i hemmet

Öppen planlösning

Nyrenoverat

Garageplats

Parkering 

Kommentera gärna ditt svar:

Nu är även Del 2 slut. Titta gärna igenom enkäten en gång till så att du inte har glömt att svara 
på någon av frågorna. 

Ett stort tack för din medverkan!

55



Bilaga 2. Påminnelse för enkäten ett tryggare boende.

En enkät för ett tryggare boende!

Vi vill tacka för din medverkan i vår 
enkätundersökning, dina svar är värdefulla för vårt 

fortsatta arbete.

Till dig som inte har besvarat din enkät vill vi påminna 
dig om att tiden snart går ut.

Gavlegårdarna

Kristina Sälg & Elin Engman 
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Bilaga 3. Intervjufrågor 

Frågor om Tryggbo

1. När infördes Tryggbo?

2. Varför utvecklade ni detta boendealternativ?

3. Vad är skillnaden mellan Tryggbo lägenheterna och era vanliga hyresrätter?

4. Vad är Tryggbo idag och hur ser framtiden ut? (visioner och planer)

5. Vilka är för tillfället tillsatta för att jobba med Tryggbo och dess framtid?

6. År 2006 tog ni beslutet att inrikta er mot äldre, funktionshindrade och yngre kunder, 
vad har hänt sen dess och vad planerar ni?

7. Kommer ni att sälja ut vissa delar av ert fastighetsbestånd för att kunna finansiera 
dessa planer?

8. Hur marknadsför ni Tryggbo?

9. Är efterfrågan stor på dessa lägenheter?

10. På vilket sätt är dessa bostadsområden anpassade för att tillfredställa de äldres behov?

11. Hur långt in i framtiden sträcker sig utvecklingen av Tryggbo?

12. Ser ni stora möjligheter med detta boendealternativ?

13. Vilka är de faktorer som ni tror att de äldre uppskattar och prioriterar i sitt boende?

14. Bedriver ni någon form av samarbete med andra för att förbättra och utveckla detta 
koncept? 

Fråga till Barbro Westerholm, Ordförande Äldreboendedelegationen

Vi undrar vad som händer efter december 2008 då ni redovisat ert resultat
av ert arbete inom detta område. Kommer ni att lägga in en proposition till regeringen? 

57



Bilaga 4. Ett exempel över hur svaren från respondenterna i Grupp 
2 i Del 2 tolkats.  

Lägenhetens utformning
Rangordna dessa 8 olika alternativ, där siffran 1 motsvarar de alternativ du värdesätter högst 
och siffran 8 motsvarar det alternativ som du värdesätter minst.

Värderats som: 

Rymligt badrum 8

Balkong 1

Extra rum till gäster 8

Chans till vård möjligheter i hemmet 1

Öppen planlösning 1

Nyrenoverat 1

Garageplats 8

Parkering 8

I Grupp 2 i Del 2 hade vi 69 stycken respondenter. Många använde sig av metoden att kryssa i 
vissa alternativ och lämna andra tomma, istället för siffror. Som visas i exemplet ovan, 
värderades kryssen som siffran 1 det vill säga det som man värdesätter högst och de tomma 
rutorna som det sist prioriterade svars alternativ, i exemplet ovan är det en 8:a. Vi ansåg att 
om respondenten valt att kryssa i något av alternativen tyder det på att de även prioriterar 
detta.

 I de kategorier där det bara fanns 7 eller 8 svarsalternativ och respondenterna används sig av 
siffran 10 har denna värderats till den sista prioriteringen på respektive fråga, det vill säga 7:a 
eller 8:a beroende på vilken kategori. De enkäter som haft kategorier med endast tomma 
svarsalternativ har betraktats som ej besvarade. Siffrorna 2,3,4,5 & 6 har inte används för att 
ersätta en tom ruta eller ett kryss utan endast förts till sammanställningen om respondenten 
själv svarat med en av de nämnda siffrorna i enkäten. 
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Bilaga 5: Sammanställning av Del 2.

Kategori 1: Grupp 2               

Svarsalternativ: Antal:           
Antal 
enkäter:

Summa 
poäng: %

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ej 
svarat    

Låsta entréportar 36 2 3 1 2 0 2 2 0 15 6 69 243 9,11%
Lättillgänglig tvättstuga 38 2 3 1 2 0 2 1 0 14 6 69 227 8,51%
Inbrottssäkra dörrar 35 1 5 0 4 0 3 1 0 14 6 69 241 9,03%
Extra belysning 30 3 1 2 4 1 1 0 0 21 6 69 290 10,87%
Självöppnande entrédörrar. 36 3 5 0 0 1 1 0 1 16 6 69 239 8,96%
Ingång till fastighet utan nivåskillnad 37 5 1 0 1 0 3 0 1 15 6 69 235 8,81%
Lättåtkomliga & säkra förråd 31 3 5 1 1 1 1 3 0 17 6 69 268 10,05%
Lättåtkomlig representant från Gavlegårdarna 29 6 3 1 5 0 0 3 0 16 6 69 263 9,86%
Effektiv & snabb vinterunderhållning 26 7 5 1 3 3 0 0 1 17 6 69 271 10,16%
Vaktbolag som cirkulerar i området under nattetid 17 4 2 2 4 2 0 1 0 31 6 69 389 14,59%
Total poäng:             2666 100 %

Kategori 1: Grupp 1               

Svarsalternativ: Antal:           
Antal 
enkäter:

Summa 
poäng: %

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ej 
svarat    

Låsta entréportar 23 10 3 2 1 1 2 2 2 3 6 55 149 5,52%
Lättillgänglig tvättstuga 4 8 7 5 6 2 3 4 3 7 6 55 253 9,38%
Inbrottssäkra dörrar 11 18 5 5 4 2 1 2 1 0 6 55 146 5,41%
Extra belysning 0 1 5 8 5 7 6 6 7 4 6 55 310 11,50%
Självöppnande entrédörrar. 1 4 5 7 6 3 3 6 7 7 6 55 302 11,20%
Ingång till fastighet utan nivåskillnad 5 0 9 6 7 7 2 5 5 3 6 55 262 9,72%
Lättåtkomliga & säkra förråd 0 2 6 5 8 6 11 2 6 3 6 55 295 10,94%
Lättåtkomlig representant från Gavlegårdarna 1 1 6 4 3 11 7 6 7 3 6 55 308 11,42%
Effektiv & snabb vinterunderhållning 1 5 2 3 7 6 9 7 5 4 6 55 304 11,28%
Vaktbolag som cirkulerar i området under nattetid 3 0 1 4 2 4 5 10 5 15 6 55 366 13,58%
Total poäng:             2695 100 %



Kategori 2: Grupp 2            
Svarsalternativ: Antal:        Antal enkäter Summa poäng: %
 1 2 3 4 5 6 7 Ej svarat    
Möjlighet till inhandling av bland annat mat 18 2 1 1 2 1 32 12 69 269 16,26%
Vård och omsorg i det egna hemmet 14 1 3 2 3 1 33 12 69 285 17,23%
Kurser inom olika områden 5 2 2 3 1 2 42 12 69 338 20,44%
Färdtjänst eller närhet till kollektivtrafik 26 2 2 2 0 2 23 12 69 217 13,12%

Kategori 2: Grupp 1            

Svarsalternativ: Antal:        Antal enkäter:Summa poäng: %
 1 2 3 4 5 6 7Ej svarat
Möjlighet till inhandling av bland annat mat 7 5 8 8 12 6 3 6 55 190 14,05%
Vård och omsorg i det egna hemmet 16 8 7 4 2 11 1 6 55 152 11,24%
Kurser inom olika områden 1 1 1 1 3 4 38 6 55 315 23,30%
Färdtjänst eller närhet till kollektivtrafik 4 11 11 12 6 5 0 6 55 167 12,35%
Närhet till matbutik 17 10 9 6 3 3 1 6 55 128 9,47%
Närhet till Apotek 3 10 9 13 7 6 1 6 55 180 13,31%
Personal från Gavlegårdarna på plats i området 6 4 4 3 15 12 5 6 55 220 16,27%
Total poäng:          1352       100 %
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Närhet till matbutik 35 4 2 1 1 0 14 12 69 156 9,43%
Närhet till Apotek 24 7 4 2 4 0 16 12 69 190 11,49%
Personal från Gavlegårdarna på plats i området 25 4 4 2 3 2 17 12 69 199 12,03%
Total poäng:          1654       100 % 
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Kategori 3: Grupp 1            

Svarsalternativ: Antal        
Antal 
enkäter:

Summa 
poäng: %

 1 2 3 4 5 6 7
Ej 
svarat    

Gemensamhetslokal 17 9 7 2 5 3 1 11 55 114 9,29%
Gemensam matsal med kök 3 4 4 9 3 13 8 11 55 208 16,95%
Gemensam uteplats 7 15 10 3 6 3 0 11 55 127 10,38%
Trädgård 8 8 13 8 4 3 0 11 55 133 10,83%
Boulebana 1 1 1 1 6 7 27 11 55 271 22,08%
En idégrupp 3 6 5 9 11 10 0 11 55 181 14,75%
Olika aktiviteter 5 2 4 13 8 4 8 11 55 193 15,72%
Total poäng:          1227 100 %

Kategori 3: Grupp 1            

Svarsalternativ: Antal        
Antal 
enkäter:

Summa 
poäng: %

 1 2 3 4 5 6 7
Ej 
svarat    

Gemensamhetslokal 25 3 3 2 1 0 13 22 69 144 9,74%
Gemensam matsal med kök 2 0 3 3 1 3 35 22 69 291 19,32%
Gemensam uteplats 17 4 4 3 5 0 14 22 69 172 12,04%
Trädgård 11 3 6 5 4 0 18 22 69 201 13,59%
Boulebana 8 2 1 0 1 3 32 22 69 262 17,72%
En idégrupp 13 3 4 1 2 2 22 22 69 211 14,27%
Olika aktiviteter 13 7 2 2 2 1 20 22 69 197 13,32%
Total poäng:          1478 100 %
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Kategori 4: Grupp 1             

Svarsalternativ: Antal:         
Antal 
enkäter

Summa 
poäng: %

 1 2 3 4 5 6 7 8
Ej 
svarat    

Rymligt badrum 18 15 11 3 0 0 0 1 7 55 101 5,86%
Balkong 7 20 9 5 2 4 1 0 7 55 135 7,83%
Extra rum till gäster 1 0 7 8 10 9 3 10 7 55 259 15,01%
Chans till vård möjligheter i hemmet 15 6 8 6 3 7 0 3 7 55 156 9,04%
Öppen planlösning 2 3 4 14 12 6 4 3 7 55 224 12,99%
Nyrenoverat 3 0 7 6 12 9 11 0 7 55 239 13,86%
Garageplats 0 1 1 2 5 6 15 18 7 55 323 18,72%
Parkering 2 3 1 4 5 7 14 12 7 55 288 16,70%
Total poäng           1725 100 %

Kategori 4: Grupp 2             

Svarsalternativ: Antal:         
Antal 
enkäter

Summa 
poäng: %

 1 2 3 4 5 6 7 8
Ej 
svarat    

Rymligt badrum 41 4 1 0 1 1 1 12 8 69 166 7,36%
Balkong 43 3 2 1 0 1 0 11 8 69 153 6,78%
Extra rum till gäster 13 4 3 2 4 3 0 32 8 69 332 14,72%
Chans till vård möjligheter i hemmet 16 4 2 4 4 2 2 27 8 69 308 13,66%
Öppen planlösning 18 3 8 2 1 0 1 28 8 69 292 12,95%
Nyrenoverat 20 3 3 1 7 0 0 27 8 69 290 12,86%
Garageplats 13 1 1 2 2 1 2 39 8 69 368 16,32%
Parkering 16 0 3 0 1 4 4 33 8 69 346 15,34%
Total poäng           2255 100 %
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Sammanställning och uträkning av det sammanvägda resultatet av enkätgrupp 1 och 2

Svarsalternativ: Summa poäng Total summa Medel Rangordning
Kategori 1 Enkätgrupp 1 Enkätgrupp 2    
Lättillgänglig tvättstuga 253 227 480 240 3
Inbrottssäkra dörrar 146 241 387 193,5 1
Extra belysning 310 290 600 300 9
Självöppnande entrédörrar. 302 239 541 270,5 5
Ingång till fastighet utan nivåskillnad 262 235 497 248,5 4
Lättåtkomliga & säkra förråd 295 268 563 281,5 6
Lättåtkomlig representant från Gavlegårdarna 308 263 571 285,5 7
Effektiv & snabb vinterunderhållning 304 271 575 287,5 8
Vaktbolag som cirkulerar i området under nattetid 366 389 755 377,5 10

Svarsalternativ: Summa poäng Total summa Medel Rangordning
Kategori 2  Enkätgrupp 1 Enkätgrupp 2    
Möjlighet till inhandling av bland annat mat 190 269 459 229,5 6
Vård och omsorg i det egna hemmet 152 285 437 218,5 5
Kurser inom olika områden 315 338 653 326,5 7
Färdtjänst eller närhet till kollektivtrafik 167 217 384 192 3
Närhet till matbutik 128 156 284 142 1
Närhet till Apotek 180 190 370 185 2
Personal från Gavlegårdarna på plats i området 220 199 419 209,5 4
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Svarsalternativ: Summa poäng Total summa Medel Rangordning
Kategori 3 Enkätgrupp 1 Enkätgrupp 2    
Gemensamhetslokal 114 144 258 129 1
Gemensam matsal med kök 208 291 499 249,5 6
Gemensam uteplats 127 172 299 149,5 2
Trädgård 133 201 334 167 3
Boulebana 271 262 533 266,5 7
En idégrupp 181 211 392 196 5
Olika aktiviteter 193 197 390 195 4

Svarsalternativ: Summa poäng Total summa Medel Rangordning
Kategori 4 Enkätgrupp 1 Enkätgrupp 2    
Rymligt badrum 101 166 267 133,5 1
Balkong 135 153 288 144 2
Extra rum till gäster 259 332 591 295,5 6
Chans till vård i hemmet 156 308 464 232 3
Öppen planlösning 224 292 516 258 4
Nyrenoverat 239 290 529 264,5 5
Garageplats 323 368 691 345,5 8
Parkering 288 346 634 317 7
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