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Förord 

Med detta examensarbete avslutar vi tre år av studier på 
Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle. Examensarbetet 
omfattar 15 högskolepoäng och berör huvudämnet samhällsplanering. 

Vi vill rikta ett varmt tack till de respondenter som ställde upp för de 
genomförda intervjuerna och som varit behjälpliga med att lämna övrigt 
material som varit nödvändigt för studiens genomförande. 

Ett stort tack vill vi i synnerhet rikta till våran handledare och tillika 
utbildningsledare Janne Margrethe Karlsson för sin konstruktiva kritik och 
stora engagemang för både våran och övriga programstudenters jakt på sin 
kandidatexamen. 

Vi vill även tacka examinatorer samt övriga lärare på programutbildningen 
som givit oss de nödvändiga kunskaper som har förberett oss inför både det 
genomförda examensarbetet och det kommande yrkeslivet. 

Vi vill också rikta ett tack till familj och vänner för stöttning under 
examensarbetets gång. Avslutningsvis vill vi tacka Matsäckens vänner för gott 
umgänge och många skratt under de tre åren på Samhällsplanerarprogrammet 
vid Högskolan i Gävle vilka även i fortsättningen kommer utgöra goda 
kamrater samt kompetenta branschkollegor. 

Gävle, maj 2019 

Niklas Lenke 

David Sundholm 

  



 

 
iii 

 

 



 

 
iv 

Sammanfattning 

Sverige har en åldrande befolkning och år 2070 kommer en fjärdedel av 
befolkning att vara över 65 år vilket kommer att sätta press på den svenska 
välfärden. Utmaningar knutet till en åldrande befolkning är ingenting nytt 
utan uppmärksammades i Långtidsutredningen från år 2000. Ett led i att 
minska kostnaderna i den offentliga sektorn är och har varit 
kvarboendeprincipen som innebär att äldre ska ges möjlighet att bo kvar i 
bostäder på den ordinarie bostadsmarknaden utifrån kvarboendeprincipen. 
Det juridiska ansvaret att säkra tillgången på bostäder för äldre finns hos 
kommunerna och till deras hjälp: de allmännyttiga kommunala 
bostadsbolagen.  

De kommunala allmännyttiga bostadsbolagen ska enligt lag agera med ett 
allmännyttigt syfte utifrån affärsmässiga principer. Lagstiftningen som reglerar 
allmännyttan från 2011 har ifrågasatts av flera forskare avseende om det är 
möjligt att förena ett allmännyttigt syfte tillsammans med affärsmässiga 
principer. 

Syftet med studien är att genom en flerfallsstudie beskriva hur kommunerna 
och de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen arbetar tillsammans med 
bostadsförsörjning för äldre. Studien avgränsas till kommunerna Ljusdal och 
Söderhamn i Gävleborgs län. De utvalda kommunerna har negativ 
befolkningsutveckling och majoriteten av dess bostadsbestånd består av 
äganderätter vilket utifrån rådande teoribildning ska medföra svårigheter att 
tillgodose behovet av bostäder anpassade för äldre. 

För att svara på frågeställningarna har en kvalitativ innehållsanalys av 
styrdokument som bostadsförsörjningsprogram, översiktsplaner och 
ägardirektiv från kommunerna och de allmännyttiga kommunala 
bostadsbolagen utförts. Dessutom har tjänstemän från planavdelningarna på de 
respektive kommunerna och representanter från de allmännyttiga kommunala 
bostadsbolagen intervjuats.  

Studien påvisar att båda de undersökta fallen jobbar med mellanboendeformer 
främst i form av trygghetsboenden för att klara av utmaningarna kopplat till 
bostadsförsörjning för äldre. Studiens resultat visar på betydande skillnader 
när det kommer till relationerna mellan kommunerna och de kommunala 
bostadsbolag vilket kan ha betydelse för bostadsförsörjningen och 
bostadsutvecklingen i kommunerna.  

Nyckelord: Bostadsförsörjning, Mellanboendeformer, Allmännyttan, 
Tillgänglighet, Äldres boende 
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Abstract 

The population in Sweden is growing older. One fourth of the population will 
be over 65 years of age by the year 2070, a development that will set pressure 
on the Swedish welfare system. One way to reduce the public expenses has 
been to introduce kvarboendeprincipen, which is that elderly will be given the 
possibility to live in ordinary homes instead of nursing homes. By law, it is up 
to municipalities to secure local housing by conducting appropriate policies 
and guidelines. An important tool has for a long time been municipal housing 
companies.  

The municipal housing companies are obligated by Swedish law to act with a 
public purpose and at the same time to act in a businesslike way. The 
legislation from 2011 has been questioned by several researchers whether it is 
possible to combine a public purpose and still act in a businesslike way.  

The purpose of the study is by a qualitative multi-case study describing how 
the municipalities alongside the municipality housing companies are working 
together to provide housing customized for the elderly. The study is delimited 
to the municipalities: Söderhamn and Ljusdal in the county of Gävleborg. The 
selected cases have a negative population growth and most of their housing 
stock consists of property rights, which according to previous studies and 
research entails difficulties to provide the elderly with customized housing.  

To answer the research questions a qualitative content analysis of different 
municipal guiding documents has been performed: like comprehensive plans, 
housing supply documents and owner directives of the municipal housing 
companies. Interviews with public servants from the municipality’s city 
planning offices and representatives from the municipality housing companies 
have also been made.  

The study shows that the current housing stock in the analyzed municipalities: 
Söderhamn and Ljusdal is outdated which constitutes a problem concerning 
availability. The analyzed cases promote the production of customized housing 
for elderly in order to secure the housing needs of an aging population. The 
relationships between the municipalities and the municipal housing companies 
differ between the two analyzed cases which may affect the supply of 
customized housing. The results indicate that the provision of housing for the 
elderly not only can be understood by economic theories regarding supply and 
demand.   

Keywords: Housing supply, Housing customized for elderly, Municipal 
housing companies, Availability, Accommodation for elderly  
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1 Introduktion 

1.1 Bakgrund och problemformulering 

 

Sveriges befolkning är åldrande i det avseendet att var femte invånare idag är över 
65 år och omkring år 2070 beräknas var fjärde invånare i landet vara över 65 år 
(SCB, 2018). Ett flertal utmaningar kopplat till en åldrande befolkning har 
identifierats. Bland annat innebär en ojämn demografisk struktur att 
försörjningsbördan kommer att öka (SOU 2015:95, s.19). I Långtidsutredningen 
(SOU 2000:7) beskrivs den omstrukturering av äldreomsorgen som skett genom 
kvarboendeprincipen vilket har lett till sänkta kostnader för det offentliga, avseende 
äldreomsorgen. Kostnader bedöms inte minska ytterligare eftersom 
omstruktureringen redan har skett och principen om kvarboende har blivit norm 
(SOU 2000:7). Kvarboendeprincipen har varit och är fortfarande en politisk 
ambition som syftat till att möjliggöra kvarboende bland äldre i bostäder på den 
ordinarie bostadsmarknaden så långt upp i åldrarna som det är möjligt (Sandstedt & 
Abramsson, 2012, s.23). Den bakomliggande tanken har varit att minska det 
offentligas utgifter för de mycket kostsamma institutionaliserade vård- och 
omsorgsboendena (Sandstedt & Abramsson, 2012, s.23). I takt med att andelen 
äldre fortsätter att öka och den politiska ambitionen är att möjliggöra kvarboende i 
ordinarie bostäder så väcks frågan om hur, samt var, dagens och morgondagens äldre 
ska bo kopplat till åldersrelaterat behov av ökad tillgänglighet. 

Äldre som grupp är mindre benägna att flytta än andra grupper i samhället och de 
faktorer som spelar störst roll vid en eventuell flytt är att äldre blir ensamstående 
eller allt för gamla för att orka med det ansvar och underhåll som följer av att äga 
egen bostad (Abramsson, 2015, s.5). En av anledningarna till att äldre väljer att inte 
flytta till mer lättskötta boenden är att det skulle utgöra en ekonomisk förlust att 
flytta. Abramsson, Elmqvist och Magnusson Turner (2014, s.3) visar att flera av de 
äldre som bor i småhus sedan länge har betalat av eventuella lån och har en låg 
boendekostnad. Även om den ekonomiska faktorn kan vara avgörande menar 
Abramsson (2015, s.6) att även tillgången på tillgängliga bostäder spelar roll. Detta 
ska också ses i ljuset av att allt fler äldre faktiskt uppger att de i framtiden skulle vilja 
flytta och byta till en mindre och mer lättskött bostad än tidigare. Tillgången på 
anpassade bostäder som möter den äldre befolkningens preferenser befaras att vara 
bristande i kommuner med minskande befolkningsnivåer (Abramsson, 2015, s.6). 

Av 1 kap. 1§ i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL, SFS 
2000:1383) framgår det att kommunerna i Sverige har ett juridiskt ansvar att “med 
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen”. Syftet med planeringen är 
att tillse att kommunens medlemmar har tillgång till en god bostad. Ett led i 
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kommunernas arbete med att tillse behovet av bostäder är att bilda allmännyttiga 
kommunala bostadsbolag. Allmännyttiga bostadsbolag utgörs av aktiebolag som en 
eller flera kommuner gemensamt äger och vars verksamhet i ett allmännyttigt syfte 
består av att förvalta och hyra ut bostäder samt främja bostadsförsörjningen i den 
eller de kommuner som bolaget är verksamt i enligt lagen om allmännyttiga 
kommunala bostadsaktiebolag (AKBL, SFS 20120:879, 1 kap. 1§). 

Forskare menar att allmännyttiga bostadsbolag som bostadspolitiskt verktyg har 
förändrats sedan införandet av AKBL (Grander, 2015) eftersom att lagen ställer krav 
om att verksamheten ska bedrivas utifrån affärsmässiga principer (SFS 2010:879). 
Hur de kommunala bostadsbolagen har möjlighet att hantera en ökad efterfrågan på 
den typen av bostäder som efterfrågas av äldre kan bli problematisk utifrån den 
rådande lagstiftningen. Grander (2015, s.195) menar bland annat att kravet på 
affärsmässighet har lett fram till att de kommunala bostadsbolagen drar sig för att 
nyproducera bostäder i annat än de mest attraktiva lägena eftersom produktion i 
mindre attraktiva lägen riskerar att generera förlustaffärer. Nyproducerade bostäder 
i attraktiva och centrala lägen tenderar att omfattas av höga boendekostnader oavsett 
om de uppförs av allmännyttiga bostadsbolag eller privata byggherrar. De höga 
bostadskostnaderna skulle kunna bidra till minskade incitament för äldre att byta 
bostad, samt slå hårt mot de äldre som är i behov av en modern och tillgänglig 
bostad. Givet det faktum att antalet äldre blir fler, och att de allmännyttiga 
bostadsbolagens roll som verktyg har förändrats, så finns det fog att undersöka hur 
kommuner med vikande befolkningsunderlag tillsammans med sina bostadsbolag 
arbetar med att tillgodose behovet av bostäder anpassade för äldre utifrån den 
rådande kvarboendeprincipen. Ett flertal studier har tidigare undersökt hur de 
allmännyttiga bostadsbolagen har påverkats av AKBL (SFS 2010:879) och hur deras 
verksamhet har förändrats sedan lagens införande. Likaså har ett flertal studier 
bedrivits som undersökt äldres boenden, flyttmönster och boendepreferenser, 
däremot har inte någon studie påträffats som undersökt hur kommuner och 
allmännyttiga bostadsbolag med hänsyn till den åldrande befolkningen löser 
bostadsförsörjningsfrågan. 

1.2 Mål och syfte 

Studiens övergripande mål syftar till att undersöka hur två landsbygdskommuner 
tillsammans med respektive allmännyttiga bostadsbolag planerar för bostäder 
anpassade för äldre, samt vilken roll de allmännyttiga bostadsbolagen har i den 
kommunala bostadsförsörjningen. 

Syftet med studien är att beskriva hur kommuner med tillhörande allmännyttiga 
bostadsbolag arbetar tillsammans för att möta äldres behov av anpassade bostäder på 
den ordinarie bostadsmarknaden. 
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1.3 Frågeställningar 

Utifrån studiens syfte och mål har tre frågeställningar tagits fram som studien avser 
att besvara: 

- På vilket vis planerar kommunerna för bostäder anpassade för äldre? 

- Hur och på vilket vis involveras de allmännyttiga bostadsbolagen i 
kommunernas bostadsförsörjning? 

- Hur arbetar de allmännyttiga bostadsbolagen för att tillgodose behovet av 
boenden riktade mot äldre? 

1.4 Avgränsning 

Kommunerna har ett juridiskt ansvar att tillse att det finns riktlinjer för 
bostadsförsörjningen och de allmännyttiga bostadsbolagen utgör ett av de 
kommunala verktygen för att nå sina uppsatta bostadsförsörjningsmål. Studien 
avgränsas därför genom att undersöka hur kommunerna och de allmännyttiga 
bostadsbolagen planerar för bostäder för äldre som ingår i den ordinarie 
bostadsmarknaden i linje med den rådande kvarboendeprincipen. Det innebär att 
studien inte beaktar de särskilda boendeformer som kräver någon form av behovs- 
eller biståndsbedömning, exempelvis institutionaliserade former av äldreboenden så 
som vård- och omsorgsboenden. 

Geografiskt har studien avgränsats till att undersöka kommunerna Ljusdal och 
Söderhamn i Gävleborgs län samt de allmännyttiga bostadsbolag som ägs av de 
respektive kommunerna. Urvalet av fall beskrivs närmare under rubriken 3.2.1 Val 
av fall. 
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2 Tidigare forskning och teoretisk bakgrund 

I det här avsnittet presenteras inledningsvis tidigare forskning och teorier om 
bostadsförsörjning som en del av ett välfärdssystem, bostadsförsörjning i Sverige och 
de allmännyttiga bostadsbolagens utveckling. Därefter följer en genomlysning av 
befintlig litteratur och tidigare forskning om äldres boendesituation idag tillsammans 
med flyttmönster bland äldre och äldres boendepreferenser. 

2.1 Bostadsförsörjning och välfärdsteori 

Bengtsson (2001) beskriver att kommunala allmännyttiga bostadsbolag har utgjort 
en del av ett socialdemokratiskt socialpolitiskt system som syftat till att förse alla 
medborgare med bostäder oavsett förutsättningar. Allmännyttiga bostadsbolagen har 
varit en grundsten i byggandet av den socialdemokratiska välfärdsregimen som har 
präglat det svenska samhället under 1900-talet (Bengtsson, 2001). Den 
socialdemokratiska välfärdsregimen är enligt Esping-Andersen (1990) en av de tre 
klassiska välfärdsregimer tillsammans med den liberala och den konservativa 
modellen. Den socialdemokratiska välfärdsmodellen kännetecknas av en universell 
och inkluderande modell där staten är en stark aktör och, till skillnad från de 
konservativa och liberala modellerna, tillhandahåller staten tjänster som är 
tillgängligt för alla oavsett socioekonomisk grupptillhörighet (Esping-Andersen, 
1990). 

Den liberala och den konservativa välfärdsregimen kan i sin tur kan beskrivas som 
selektiv eller residual (Esping-Andersens,1990). Bengtsson (2001) definierar 
begreppen selektiv och universal välfärdsteori utifrån bostadsmarknaden, men 
begreppen kan även appliceras på hur välfärden generellt är uppbyggd i ett samhälle 
utifrån Esping-Andersens (1990) olika modeller. Bengtsson (2001) beskriver att den 
svenska bostadsmarknaden har färgats av den socialdemokratiska välfärdsmodellen 
med en integrerad bostadsmarknad, men att den förändrats över tid (Bengtsson, 
2001). 

2.2 Bostadsförsörjning i Sverige 

Enligt BFL (SFS 2000:1383) har Sveriges kommuner ett juridiskt ansvar att med 
riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i sina kommuner. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfullmäktige vid varje ny mandatperiod 
eller vid de tillfällen kommunens förutsättningar ändras (SFS 2000:1383, §1). I 
kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning måste kommunen förutom att ange 
målen för bostadsbyggande och utvecklingen av kommunens bostadsbestånd även 
beskriva vilka insatser kommunen planerar att genomföra för att nå de uppsatta 
målen. Kommunen måste även visa vilken hänsyn som tagits till relevanta mål, 
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planer och program av både nationell och regional karaktär av betydelse för 
bostadsförsörjningen (SFS 2000:1383, §2). Uppgifterna i riktlinjerna ska baseras på 
en analys av kommunens demografi, den rådande bostadsefterfrågan, behovet av 
bostäder för särskilda grupper och de marknadsförutsättningar som råder i 
kommunen (SFS 2000:1383, §2). 

Boverket (2019a) listar sex stycken verktyg som är av betydelse för kommunernas 
bostadsförsörjningsarbete: det kommunala planmonopolet, översikts- och 
detaljplanering, strategisk markpolitik, bostadsförmedling, hyresgarantier och 
kommunala bostadsbolag. De kommunala bostadsbolag, vilka regleras av AKBL (SFS 
2010:879), fastställer också att ett sådant bostadsbolag har i uppgift att sörja för 
bostadsförsörjningen i den kommun som det är verksamt i. 

2.3 Allmännyttiga bostadsbolag 

De grundläggande formerna för det kommunala ägandet av allmännyttiga 
bostadsbolag regleras i kommunallagen 10. Kap. (KL, SFS 2017:725). Av det 10. 
Kap. 3§ i KL (SFS 2017:725) framgår det att för att en kommun ska kunna lämna 
över angelägenheter till ett bolag så ska kommunfullmäktige fastställa bolagets syfte 
och verksamhet. Fullmäktige ska även säkerställa att den kommunala verksamheten 
utgör bolagets ramar och utse samtliga ledamöter i bolaget styrelse. Kommunen ska 
även säkerställa att de har rätt att ta ställning i frågor som är av principiell vikt, utse 
lekmannarevisorer samt tillse att allmänheten får insyn i bolagets verksamhet som 
lämnas till privata utförare (SFS 2017:725, 10 kap. 3§). I och med att kommunala 
bostadsbolag drivs i aktiebolagsform lyder de även under aktiebolagslagen (ABL, SFS 
2005:551), vilket ställer krav på att det i bolaget ska återfinnas en bolagsordning 
som reglerar bolagets verksamhet. Utöver bolagsordningar så styr kommunerna de 
allmännyttiga bostadsbolagen genom att utfärda ägardirektiv i vilka kommunen kan 
ge bostadsbolagen uppdrag om att exempelvis bygga ett visst antal bostäder under en 
specifik tidsperiod (Boverket, 2019a). 

Förutom ABL (SFS 2005:551) och KL (SFS 2017:725) lyder de kommunala 
bostadsbolagen under AKBL (SFS 2010:879) som reglerar vad som avses med 
allmännyttiga bostadsbolag. Ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag ska förvalta 
och tillhandahålla hyresrätter, bidra till bostadsförsörjningen i den kommun som det 
är verksamt i samt erbjuda sina hyresgäster inflytande i både boendet och bolaget 
(SFS 2010:879). All verksamhet ska ske i ett allmännyttigt syfte utifrån affärsmässiga 
principer. Enligt regeringens proposition (2009:10-185, s.40) innebär det 
allmännyttiga syftet att bostadsbolagen ska främja bostadsförsörjningen genom att 
erbjuda ett brett och varierat utbud av bostäder som är möjliga att söka för alla 
invånare oavsett inkomst och andra socioekonomiska villkor. Detta altruistiska 
förhållningssätt beskriver Bengtsson (2015) som delar av ett generellt bostadssystem 
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inom ramen för en generell välfärdspolitik, vilket karakteriseras av en integrerad 
bostadsmarknad. 

2.3.1 Allmännyttans historia och utveckling under 1900-talet 

De allmännyttiga kommunala bostadsbolagen har under 1990-talet haft en stor 
betydelse på den svenska bostadsmarknaden och var en av de ledande aktörerna 
under miljonprogramsåren mellan 1965 och 1974 (Boverket, 2014). En 
förutsättning för de allmännyttiga bostadsbolagens ledande roll under 1900-talet var 
statliga subventioner och förmånliga lån enligt en av statens offentliga utredningar 
(SOU, SOU 2008:38).  

Allmännyttans roll som byggherre och exploatör minskade i betydelse efter 
miljonprogramsåren i och med att marknaden var mättad och på sina håll 
övermättad (SOU 2008:38, s. 77). Den övermättade marknaden ledde till att 
efterfrågan på bostäder minskade, vilket i sin tur bidrog till att de allmännyttiga 
bostadsbolagen istället övergick till att förvalta och underhålla det befintliga 
bostadsbeståndet (SOU 2008:38, s. 77). Under 1990-talet började de allmännyttiga 
bostadsbolagens förutsättningar att ändras. Bland annat avskaffades de statliga 
subventionerna och istället behövde de kommunala bostadsbolagen agera allt mer 
affärsmässigt (SOU 2008:38). Sveriges inträde i den Europeiska unionen (EU) har 
lyfts fram av forskare som en avgörande faktor i de allmännyttiga bostadsbolagens 
historia. Enligt Ahmadi (2018) så togs den nya lagen från 2011 fram eftersom 
formen för ägandet och verksamheten bland de allmännyttiga bostadsbolagen stod i 
strid med EU:s konkurrenslagstiftning. Bengtsson (2015) förklarar bland annat att 
det kommunala stödet och de allmännyttiga hyrornas funktion som jämförelsenorm 
vid bruksvärdesprövningen och hyressättning inte var förenliga med EU:s 
konkurrensregler. Elsinga och Lind (2013) beskriver hur Sverige valde att genom 
lagstiftning tvinga de allmännyttiga bostadsbolagen att agera affärsmässigt, samtidigt 
som de skulle behålla sitt allmännyttiga syfte. Det fanns emellertid alternativa sätt 
att lösa konflikten mellan de statliga subventionerna och EU:s konkurrensregler. 
Bland annat hade det statliga stödet kunnat ges även till privata bostadsföretag eller 
till att subventionera allt byggande av bostäder som specifikt riktades sig mot 
socioekonomisk svaga grupper (Elsinga & Lind, 2013). 

2.3.2 Konsekvenser av AKBL (SFS 2010:879) 

AKBL (SFS 2010:879) har medfört en rad konsekvenser för den svenska 
bostadsmarknaden enligt flera forskare, framför allt rörande kravet om att drivas 
utifrån affärsmässiga principer. Grander (2017) menar att i och med den nya lagen 
har de allmännyttiga bostadsbolagen allt mer frångått sitt allmännyttiga syfte för att 
istället agera mer utifrån de affärsmässiga principerna. Grander (2017) fann att efter 
att den nya lagen trädde i kraft skärpte många allmännyttiga bostadsbolag sina krav 
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på bostadssökande gällande disponibla inkomster, exempelvis uppgav flera av de 
allmännyttiga bostadsbolag som ingick i studien att de inte längre accepterade 
försörjningsstöd som inkomstkälla. De skärpta kraven har enligt Grander (2017) 
effektivt stängt ute delar av befolkningen från att kunna hyra bostäder hos de 
kommunala bostadsbolagen. Likt Grander (2017) argumenterar Andersson och 
Magnusson Turner (2014) att införandet av AKBL (SFS 2010:879) medfört att 
allmännyttan har frångått sitt allmännyttiga ansvar inklusive dess syfte att motverka 
segregation. Grander (2015) genomförde en undersökning angående hur AKBL (SFS 
2010:879) har påverkat de allmännyttiga bostadsbolagens arbete med 
samhällsansvar. Åttioen procent uppgav att det inte skett någon förändring. 
Däremot har vissa mindre kommuner angett att lagen har inneburit en begränsning i 
dess arbetssätt kring samhällsansvar (Grander, 2015, s. 190). Ett svar som framkom 
i Granders (2015) studie är att AKBL (SFS 2010:879) har bidragit till ett mer 
ekonomiskt resultatinriktat arbete vilket främst påverkar allmännyttiga bostadsbolag 
med ansträngd ekonomi som sin tur medför att samhällsansvaret blir lidande. Som 
effekt av lagen menar Salonen (2015) att det har blivit tydligt hur allmännyttiga 
bostadsbolag som förfogar över stora delar av det lokala bostadsbeståndet har en 
bredare socioekonomisk variation bland hyresgästerna. Salonen (2015) menar också 
att mindre allmännyttiga bostadsbolag i stället i allt större avseenden övergår till att 
fungera som socialbostäder. 

Tidigare har bostadsförsörjningen och de allmännyttiga bostadsbolagens roll i 
Sverige beskrivits som en integrerad del av universell välfärdsregim (Bengtsson, 
2001). Det svenska vägvalet i samband med EU-inträdet ligger i linje med 
allmännyttans tradition och historia att låta de allmännyttiga bostadsbolagen fortsätta 
utgöra en del av en universell bostads- och välfärdspolitik (Bengtsson, 2001). Enligt 
Bengtsson (2006a) kan förståelsen för hur den nuvarande svenska 
bostadsförsörjningen utformning och utveckling samt regleringen av de 
allmännyttiga bostadsbolagens nås genom att se på ämnet i ett historiskt perspektiv. 
Bengtsson (2006) menar att bostadsförsörjningens utveckling är styrt utav ett 
stigberoende. Enkelt formulerat innebär stigberoende att varje beslut medför att nya 
alternativ möjliggörs samtidigt som samma beslut innebär att möjligheten till andra 
alternativ försvinner (Bengtsson, 2006). Bengtsson (2006) beskriver att det finns 
trögheter i bostadsförsörjningen som allra tydligast manifesteras i de fysiska 
byggnaderna som innebär att just bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen är än 
mer stigberoende än många andra sektorer. Bengtsson (2006b, s.347) menar att 
trots att den svenska bostadsmarknaden och bostadsförsörjningen har genomgått 
förändringar sedan början av 1900-talet så har grundfundamentet med en stark 
kommunal hyressektor ändå inte brutit samman. Detta indikerar på att den svenska 
bostadsmarknaden är starkt stigberoende (Bengtsson, 2006b, s. 347). 
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2.4 Äldres boende 

Var och hur äldre bor varierar i och med att den aktuella befolkningsgruppen inte är 
homogen. Enligt Abramsson (2015, s 9) finns det en löst dragen gräns mellan de 
som benämns yngre äldre och äldre äldre, vanligt vis räknas individer 55 till 79 som 
yngre äldre och individer äldre än 80 år som äldre äldre. Den största delen av de 
som ingår i gruppen yngre äldre bor i småhus med äganderätt som upplåtelseform 
och det är inte förrän i åldrarna 80 år och äldre, det vill säga de som ingår i gruppen 
äldre äldre, som majoriteten bor i en hyreslägenhet (Abramsson, 2015, s.5).  

Oavsett hustyp och upplåtelseform bor större delen av den äldre befolkningen i 
bostäder som ingår i den ordinarie bostadsmarknaden. Av Sandstedt och Abramsson 
(2012, s.23f) går det att förstå att en av anledningarna till att huvuddelen av de äldre 
bor kvar i en konventionell bostad härrör från kvarboendeprincipen. Enligt 
Sandstedt och Abramsson (2012, s.24) har kvarboendeprincipen möjliggjorts genom 
att uppmuntra satsningar på hemtjänst, fysiska anpassningar och förändringar i 
bostäderna i syfte att underlätta för äldre människor. I 2018 års 
bostadsmarknadsenkät har Boverket (2018) sammanställt data som visar att antalet 
platser på särskilda boenden för äldre har minskat med 40 000 sedan 1994. 
Samtidigt som antalet boende i särskilda boenden för äldre minskar så ökar antalet 
som bor kvar hemma, vilket enligt Boverket (2018) beror på förbättrad hälsa och 
funktionsförmåga bland äldre samt medvetna politiska satsningar på exempelvis 
hemtjänst och ökat anhörigstöd. 

2.4.1 Kvarboendeprincipen 

Sandstedt och Abramsson (2012, s.24) beskriver att kvarboendeprincipen 
innebärandes att äldre ska ges förutsättningar att bo kvar i bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden i så lång utsträckning som möjligt härrör från en 
regeringsproposition ifrån mitten av 1980-talet. Regeringens proposition 
(1984/85:142) ger uttryck för hur kvarboende borde uppmuntras med hänsyn till 
dels dåvarande kostnaderna för platser i institutionaliserade boendeformerna samt 
att ett stort antal av de som bodde i dåtidens äldreboenden inte var i direkt behov av 
ett sådant boende. Sandstedt och Abramsson (2012, s.26) menar att begreppet 
kvarboende inte bör nyttjas alltför vidlyftigt. De människor som är kvarboende bör i 
strikt bemärkelse ses som de individer som inte lämnar sin ordinarie bostad för 
boende på ett vårdhem, utan klarar av att bo kvar i en ordinarie bostad genom stöd 
av hemtjänst (Sandstedt & Abramsson, 2012, s.26).  

2.4.2 Mellanboendeformer 

Sedan inledningen av 2000-talet har alternativa boendeformer anpassade för äldre 
vuxit fram. De boendekoncept som vuxit fram är trygghetsboenden och seniorboenden. I 
SOU-rapporten Bostäder att bo kvar i (SOU 2018:85) framgår det att 
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trygghetsboenden och seniorboende saknar enhetliga definitioner. Sedan 2010 har 
det till skillnad från trygghetsboenden funnits statliga investeringsstöd för 
trygghetsboenden att söka (Sandstedt & Abramsson, 2012, s.30). Det aktuella 
investeringsstödet regleras i förordning (2016:848) om statligt stöd för att anordna och 
tillhandahålla bostäder för äldre personer och nyttjas som definition av trygghetsbostäder 
i SOU-rapporten Bostäder att bo kvar i (SOU 2018:85). Stödet syftar till att 
uppmuntra ny- eller ombyggnation av bostäder, samt anpassning av bostäder för 
äldre (SFS 2016:848). För att stödet ska erhållas förutsätts det att bostäderna 
reserveras till hyresgäster äldre än 65 år och bidraget baseras på faktorer som 
boarea, storleken av gemsamma ytor och kostnaden för anpassning (SFS 2016:848). 
Begreppet trygghetsbostäder användes dock redan innan det statliga stödet blev 
möjligt att söka och ett flertal kommuner har själva skapat regelverk för vad som 
karaktäriseras som ett trygghetsboende (SOU 2015:85). Seniorbostäder är än mera 
diffust att definiera än trygghetsbostäder. Vanligtvis karaktäriseras seniorbostäder av 
att den undre åldersgränsen för att kunna söka en bostad är 55 år (SOU 2015:85). 
Enligt Boverket (2015) är bostäderna utformade efter de boendes behov av 
tillgänglighet och det kan i vissa fall finnas gemensamhetslokaler i anslutning till 
bostäderna. Trygghetsbostäder är även en boendeform som förekommer allt mer i 
svenska kommuner. Uppgifter från Boverkets bostadsmarknadsenkät år 2018 
rapporterar om att det då fanns trygghetsbostäder i 181 av landet samtliga 
kommuner vilket var en ökning om 20 kommuner sedan 2017 (Boverket, 2018, 
s.47). Enligt den senaste bostadsmarknadsenkäten från 2019 har däremot antalet 
trygghetsbostäder i landet minskat till 169 (Boverket, 2019b, s. 126). Dock menar 
Boverket (2019b) att det antagligen finns fler trygghetsboenden eftersom ett antal 
kommuner inte svarat på enkäten. 

Vare sig trygghetsbostäder eller seniorbostäder är bostäder som kräver 
biståndsprövning utan ingår istället i den ordinarie bostadsmarknaden. Enligt 
Boverket (2019b) så utgör trygghetsbostäder och seniorbostäder 
mellanboendeformer vilka fyller gapet mellan ordinarie bostäder och bostäder med 
tillhörande heldygnsomsorg. Enligt Sandstedt och Abramsson (2012, s.29) har den 
angivna åldersgränsen i investeringsstödet (SFS 2016: 848) syftat till att nå ut till en 
äldre målgrupp som saknar de ekonomiska resurser som yngre antas förfoga över. 

Hur äldres förmåga att klara av nyproduktionshyror varierar framförallt på grund av 
kön men även hushållens sammansättning spelar in och i vissa fall kan det finnas 
regionala skillnader (SOU 2015:85). Utifrån en beräkning av genomsnittliga 
pensioner mätt mot genomsnittshyran för en nyproducerad lägenhet av storleken ett 
rum och kök beräknas närmare 70 procent av landets kvinnor i åldrarna 75-84 år att 
inte ha råd med en nyproducerad lägenhet (SOU 2015:85, s.207). Motsvarande 
siffra för män i samma åldersgrupp är 25 procent (SOU 2015:85, s.207). 
Beräkningen är baserad på att hushållens består av en person och har begränsats av 
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idén om att det ska finnas pengar kvar i plånboken efter hyran är betald som 
möjliggör en ”skälig levnadsnivå” (SOU 2015:85, s.207). I SOU-rapporten (SOU 
2015:85) har Pensionsmyndighetens definition av skälig levnadsnivå nyttjats vilket 
enligt rapporten mycket väl kan innebära mindre disponibla medel än vad många 
skulle anse sig behöva. Boendekostnadens andel av den hushållens disponibla 
inkomst kan dock bli problematisk sett till att flertalet hyresvärdar ställer krav om 
att hyresgästen ska ha en viss inkomst kvar även efter att hyra är betald (SOU 
2015:85).  

2.4.3 Flyttmönster bland äldre i Sverige 

I ett flertal studier som rör äldres flyttmönster och boendepreferenser har forskare 
utgått ifrån ett narrativ om att äldre människor som under en lång tid har bott i ett 
enfamiljshus på ålderns höst söker en mindre och mer centralt belägen bostad i 
flerfamiljshus (Abramsson & Andersson, 2012, 2015). Abramsson och Andersson 
(2012) utgår ifrån en tes om att dagens äldre i större utsträckning än tidigare 
generationers äldre är mer benägna att byta bostad längre upp i åldrarna. I en annan 
studie utgår Abramsson och Andersson (2015) från en hypotes om att de äldre som 
de facto flyttar föredrar att flytta ifrån perifera områden till mer centrala vilket 
skulle vara i linje med antagandet om de livsstilsförändringar som Abramsson och 
Andersson (2012) tar upp i sin tidigare studie. Livsstilsförändringarna består i att det 
antas att dagens och morgondagens äldre i högre grad än tidigare generationer 
eftertraktar nöjes- och kulturupplevelser (Abramsson & Andersson, 2015). 
Abramsson och Andersson (2012) undersökte flyttmönstret hos tre kohorter födda 
på 1920-, 1930- och 1940-talet mellan åren 2000 och 2006. Resultatet indikerade 
att majoriteten av hushållen inte flyttade överhuvudtaget under den aktuella 
tidsperioden. Den dryga fjärdedel som valde att byta bostad dominerades dock av 
40-talisterna. Fyrtiotalisterna valde däremot inte att flytta från småhus till lägenheter 
utan kvarstannade generellt sett i småhus- och äganderättsegmentet. De äldre 
kohorterna som bytte bostad under studiens gång var mer benägna att byta både 
boende- och upplåtelseform vid byta av bostad än de yngre kohorterna (Abramsson 
& Andersson, 2012). 

Flyttbenägenheten bland äldre är inte endast bundet till ålder utan Abramsson och 
Andersson (2012) har även kunnat påvisa att upplåtelse- och boendeformer påverkar 
tendensen att byta bostad. Exempelvis var boende i hyresrätter mer benägna att byta 
bostad än de som ägde sin egen bostad (Abramsson & Andersson, 2012). Den 
aktuella situationen kan enligt Abramsson och Andersson (2012) delvis förklaras av 
sociala faktorer. Exempelvis att husägare känner ett starkare affektionsvärde till sin 
bostad än en hyrestagare, delvis kan det också förklaras utifrån ekonomiska faktorer 
då många husägare i den aktuella kohorten bor i obelånade villor, vilket minskar 
benägenheten att byta bostad (Abramsson & Andersson, 2012). Även Skifter 
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Andersen (2011) har funnit i en studie gällande äldres preferenser beträffande 
upplåtelseform att någon som redan bor i äganderätt skulle föredra att flytta till en 
annan bostad med äganderätt som upplåtelseform. I enlighet med Abramsson och 
Andersson (2012) har Skifter Andersens (2011) funnit att med ökande ålder och 
minskande hushållsstorlek så minskar efterfrågan på äganderätter och att efterfrågan 
på hyresrätter framför allt är starkast hos äldre (Skifter Andersen, 2011). 

I en annan studie undersökte Abramsson och Andersson (2015) mer ingående den 
geografiska aspekten av de genomförda flyttarna som identifierades i deras tidigare 
studie (se Abramsson & Andersson, 2012). Abramsson och Andersson (2015) fann i 
likhet med sin tidigare studie (se Abramsson & Andersson, 2012) att det fanns en 
åtskillnad mellan de studerade kohorterna. En majoritet av den yngsta kohorten 
kvarstannade i mer perifera områden medan flertalet av individerna i de äldre 
kohorterna flyttade till mer centrala lägen (Abramsson & Andersson, 2015). De som 
flyttade till mer centrala områden valde också till största del bostäder i 
flerbostadshus. Anledningen har till största del att göra med den typiska strukturen i 
den fysiska miljön med flerbostadshus traditionellt centrerade till stadskärnorna och 
småhus i ytterkantsområden (Abramsson & Andersson, 2015). Abramsson och 
Andersson (2015) kunde dessutom peka på betydelsen av den lokala 
bostadsmarknadens struktur genom att undersöka tre kommuners bostadsbestånd. 
De tre undersökta kommunerna uppvisade en variation gällande bostadsbeståndets 
sammansättning och fördelningen av upplåtelseformer, vilket också kom att påverka 
till vilken upplåtelseform som de flyttande flyttade till. Exempelvis flyttade en 
betydande del av de äldre i Gävle kommun till lägenheter i det allmännyttiga 
bostadsbolagets bestånd i större utsträckning än i Linköping och Uppsala kommun 
vars bostadsbestånd till större del bestod av bostads- och äganderätter (Abramsson & 
Andersson, 2015).  Val av upplåtelseformer har inom ekonomisk litteratur kopplats 
till finansiella och ekonomiska förutsättningar hos de olika aktörerna på 
bostadsmarknaden (Skifter Andersen, 2011). Skifter Andersen (2011) visar i en 
studie att människors preferenser generellt sett förändras under livets gång men att 
det även finns skillnader i preferenser av upplåtelseform mellan olika människor i 
olika åldrar och livssituationer. 

2.4.4 Anledningar till att byta botad i hög ålder 

Bonvalet och Ogg (2008) menar att generationen som föddes efter det andra 
världskriget har uppvisat vissa sociala och kulturella karaktärer som skiljer den från 
tidigare generationer, vilket har medfört att dessa agerar annorlunda på 
bostadsmarknaden än vad tidigare generationers äldre har gjort (Bonvalet & Ogg, 
2008). Faktorer som skiljer generationerna åt är att 40-talister har frångått 
äktenskap i större utsträckning än tidigare generationer, vilket medfört att ett 
bostadsbyte i senare skeden av livet inte ses som något främmande (Bonvalet & Ogg, 
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2008). Även Andersson och Abramsson (2012) pekar på olika egenskaper som 
karaktäriserat generationen född under 1940-talet som skiljer dem från äldre 
generationer. Bland annat så har 40-talister i större utsträckning än tidigare 
generationer flyttat och bytt bostad i syfte att studera eller arbeta (Andersson & 
Abramsson, 2012). Fler bostadsbyten är något som fått betydelse för deras 
möjligheter på bostadsmarknaden och är något som än idag påverkar deras 
rörelsemönster på bostadsmarknaden (Andersson & Abramsson, 2012). 

Hasu (2018) undersökte beslutsprocesser bland äldre i Finland och kunder 
identifiera ett antal faktorer som samtliga fick äldre att fundera på att byta bostad. 
De identifierade faktorerna delades in i push- respektive pullfaktorer (Hasu, 2018). En 
push-faktor kan beskrivas som en faktor som skapar ett behov av att flytta, medan en 
pull-faktor är något som får den boende att lockas av ett boende utan ett egentligt 
behov av att flytta (Hasu, 2018). Det mest frekventa svaret på frågan om vad som 
eventuellt skulle få någon att söka en ny bostad gällde ett behov av ett mer lättskött 
boende, vilket klassades av Hasu (2018) som både en pull- och push-faktor. Hasu 
(2018) identifierade i sin studie att ifall den sökande drevs av en push-faktor så som 
försämrad hälsa eller ökade boendekostnader så ändrades den sökandes preferenser 
så att den kom att matcha med bostadsmarknadens utbud. Att en bostadssökande 
väljer att anpassa sina preferenser bryter enligt Hasu (2018) mot tidigare teorier 
som indikerat att när preferenser inte möts så avbryts sökandet oavsett vilka 
incitament som legat till grund för beslutet att flytta. Boll Hansen och Gottshalk 
(2006) hade i likhet med Hasu (2018) tidigare funnit att endast intentioner om att 
flytta nödvändigtvis inte föranleder ett bostadsbyte och vice versa. Överväganden 
om bostadsbyten inte är statiska, utan kan påverkas av oförutsedda händelser som 
föranleder att individer som inte funderat på att flytta ändå väljer, eller tvingas till, 
att byta bostad (Boll Hansen & Gottshalk,2006). Även om Boll Hansen och 
Gottschalk (2006) inte diskuterar de olika incitamenten i form av push- eller pull-
faktorer så kompletterar Hasu (2018) kunskapsläget genom att påvisa att i fall det är 
en push-faktor som föranleder bostadsbytet så kan boendes preferenser snabbt 
anpassas efter utbudet på bostadsmarknaden. Boll Hansen och Gottshalk (2006) fann 
att en av de vanligaste anledningarna till att byta bostad bland äldre var ett behov av 
mer lättskötta bostäder. 
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3 Metod 

I det här avsnittet beskrivs inledningsvis den forskningsstrategi och forskningsdesign 
som utgjort studiens övergripande ramverk under rubrik 3.1 Forskningsstrategi 
respektive 3.2 Forskningsdesign. Därefter återges en ingående redogörelse för de 
metoder som har nyttjats för att inhämta, analysera och bearbeta data under 
rubrikerna 3.3 Kvalitativ innehållsanalys, 3.4 Intervjuer och 3.5 Bearbetning och analys av 
data. Avsnittet avslutas med att beskriva hur kvalitetskriterierna validitet, reliabilitet 
och replikerbarhet möts i kvalitativa studier samt de etiska aspekter som har tagits i 
beaktande under 3.6 Kvalitetskriter och 3.7 Etiska aspekter. 

3.1 Forskningsstrategi 

För att nå förståelse kring ämnet bostadsförsörjning för äldre har en kvalitativ ansats 
nyttjats som övergripande ramverk och forskningsstrategi. Kvalitativa metoder 
beskrivs av Bjereld, Demker och Hinnfors (2009, s.118) som en samling metoder 
att inhämta och analysera data med syfte att skapa en förståelse kring ett problem 
eller en företeelse. Bryman (2018, s.61) förklarar att kvalitativ forskning framför 
allt betonar ett induktivt förhållande mellan teori och forskning och att målet är att 
generera teorier. Den induktiva relationen mellan forskning och teori skiljer sig från 
den deduktiva relationen på det sätt att en induktiv ansats skapar generaliserbara 
teorier utifrån genomförda observationer (Bryman, 2018, s.49). I den aktuella 
studien som genomförts har forskningsfrågor formulerats som besvaras utifrån 
inhämtning och kvalitativ analys av data vars resultat mynnar ut i ett embryo till 
generaliserbar teori givet det aktuella urvalet av kommuner. Figur 1 utgör en 
generell beskrivning av arbetsgången vid kvalitativa studier utifrån inspiration av 
Creswell och Plano Clark (2011, s. 205). 

 

Figur 1. Generell illustration över arbetsgången vid kvalitativa studier, egen figur efter Creswell och Plano 
Clark (2011, s. 250) 
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3.2 Forskningsdesign 

Studiens mål syftar till att undersöka hur två landsbygdskommuner tillsammans med 
respektive allmännyttigt bostadsbolag planerar för bostäder anpassade för äldre, 
samt vilken roll de allmännyttiga bostadsbolagen fyller i den kommunala 
bostadsförsörjningen. Den valda forskningsdesignen som möjliggör uppfyllandet av 
målet faller in under Brymans (2018, s. 99) beskrivning av en exemplifierande 
flerfallsstudie. Enligt Bryman (2018, s.99) kan ett fall väljas utifrån det som ska 
undersökas representerar “en mer generell kategori som det är en del av”. 
Applicerat på vår studie utgör fenomenet bostadsförsörjning den generella kategorin 
(Bryman, 2018, s.99) och de valda kommunerna utgör således fallen. 

3.2.1 Val av fall 

För att möjliggöra studien utifrån givna tidsramar avgränsades studien geografiskt till 
kommuner i Gävleborgs län utifrån vad Bryman (2018) kallar bekvämlighetsurval. 
Abramsson (2015) befarar att utbudet av attraktiva bostäder för äldre är bristfällig i 
kommuner med vikande befolkningsutveckling vilket är kriterier de valda fallen 
uppvisar. Vidare finns det en stor andel småhus i beståndet vilket kan föranleda en 
misstanke om att många äldre kan komma att behöva byta bostad eller anpassa sin 
befintliga bostad i enlighet med kvarboendeprincipen utifrån den teoretiska 
bakgrund som beskrivits under avsnitt 2. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund. 
Närmare beskrivning av fallen står under avsnitt 4 Presentation av de studerade fallen.  

3.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att skapa en förståelse för kommunernas bostadsförsörjning för äldre 
analyserades sammantaget sju styrdokument från kommunerna och de allmännyttiga 
bostadsbolagen. Analysen av styrdokumenten gav förutom förståelse och insyn i 
kommunernas arbete också underlag till intervjufrågorna. Den kvalitativa 
innehållsanalys som använts har utgått från Bryman (2018, s.707) samt Lundman 
och Hällgren Granehims (2017) beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Hur 
materialet analyserades beskrivs under rubrikerna 3.3.2 Tillvägagångssätt: 
Innehållsanalys och 3.3.5 Tillvägagångssätt: Intervjuer 

3.3.1 Urval av dokument 

I den här studien har dokument med koppling till bostadsförsörjning och som 
kommunerna enligt lag måste upprätta analyserats. De analyserade dokumenten 
består av översiktsplaner, bostadsförsörjningsprogram och ägardirektiv. 
Ägardirektiven till de respektive kommunala bostadsbolagen är inget lagkrav, men 
är ett viktigt verktyg som kommunerna använder sig av vid bostadsplanering och ett 
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sätt för kommunerna att styra de allmännyttiga bostadsbolagens verksamhet. 
Samtliga översiktsplaner fanns tillgängliga via respektive kommuns hemsida liksom 
bostadsförsörjningsprogrammen för Söderhamns kommun. Vid tidpunkten för 
studiens genomförande var Ljusdals kommuns bostadsförsörjningsprogram 
fortfarande under en antagandeprocess och ute för en intern remissrunda. Ljusdals 
kommuns bostadsförsörjningsprogram erhölls via kontakt med den aktuella 
respondenten från Ljusdals kommun. De allmännyttiga bostadsbolagens ägardirektiv 
erhölls efter förfrågan till respektive företag. De dokumenten som analyserades vid 
innehållsanalysen var: 

- Söderhamns kommn. (2016). Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre: 
Strategi och handlingsplan. 

- Söderhamns kommun. (2017). Bostadsförsörjningsprogram: Strategi, riktlinjer 
och handlingsplan. 

- Söderhamns kommun. (u.å.a). Samrådsförslag Översiktsplan Söderhamns 
kommun: Så ställer vi om Söderhamn till en hållbar kommun. 

- Söderhamns kommun. (u.å.c). Ägardirektiv för Faxeholmen AB. 

- Ljusdals kommun. (u.å.b). Riktlinjer för bostadsförsörjning 2019-2022. 

- Ljusdals kommun. (2010). Översiktsplan för Ljusdals kommun. 

- Ljusdals kommun. (u.å.d). Ägardirektiv för Ljusdalshem AB och dess dotterbolag. 

De dokument som inte finns allmänt tillgängliga har inte infogats i rapportens 
referenslista. I stället fungerar ovanstående punktlista som referenslista till 
hänvisningarna i som görs i avsnitt 5. Resultat. 

3.3.2 Tillvägagångssätt: Innehållsanalys 

Inledningsvis markerades meningar och stycken som var av relevans utifrån 
forskningsfrågorna och den teoretiska bakgrunden. De markerade meningarna och 
styckena lyftes därefter ut och placerades i ett upprättat kodningsschema som 
skapats i Excel under rubriken Textenhet. Därefter kondenserades de markerade 
meningarna och stycken, vilket innebar att textenheten kortades ned där essensen av 
textenheten bibehölls något som gjorde det möjligt att extrahera de latenta 
innehållet i den ursprungliga textenheten (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017). 
De kondenserade meningarna placerades därefter under rubriken Kondensering. 
Slutligen gavs de kondenserade textenheterna en eller två koder vilka fungerade som 
etiketter för den ursprungliga textenheten som i sin tur placerades under rubriken 
Kod. Genom att koda den kondenserade textenheten blir datamaterialet mer 
lätthanterligt och möjliggör för forskaren att se sitt material på ett nytt sätt 
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(Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s. 225). Figur 2 illustrerar på ett enkelt vis 
de olika stegen som genomfördes i skapandet av koderna från innehållsanalysen. För 
mall av kodningsschema se figur 1 i bilaga E. 

 

Figur 2 Tematisk illustration redovisande processen vid framtagandet av koder i innehållsanalysen och 
intervjuerna 

I de större dokumenten nyttjades den inbyggda sökfunktionen i Acrobate Reader i syfte 
att möjliggöra en effektiv navigation i dokumenten. Anledningen till att inte 
avgränsa dokumenten efter dess kapitel utan i stället söka efter vissa sökord berodde 
på att uppsatsen ämne var förvaltningsövergripande och inte enbart stod att läsa 
under exempelvis kapitel som i huvudsak berörde ämnen som: demografi, 
bebyggelse eller markanvändning. De nyttjade sökorden återfinns i tabell 1. 

 

Tabell 1 Nyttjade sökord vi navigering i dokument 

Eftersökt ämne Sökord    
Allmännyttiga bostadsbolag  allmänytt* bostadsbolag byggherr*  

Bostadsbestånd bestånd bostadsbestånd bostäder* bost* 
Bostadsförsörjning bostadsförsörj* riktlinjer   

Äldre äldre demografi befolkning  
Mellanboendeformer mellanboendef* Boendeform*   

Trygghetsbostäder trygghetsbo*    
Seniorbostäder seniorbo*    

 

 

Dokument

Textenhet

Kondensering

Kod
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3.4 Intervjuer 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes med representanter från kommunerna 
och de allmännyttiga bostadsbolagen verksamma i respektive kommun. Totalt 
genomfördes fyra stycken intervjuer. Semistrukturerade intervjuer som metod går i 
linje med den induktiva ansats som utgjort ramen för den genomförda studien. 
Hallin och Helin (2018, s.43) menar att en semistrukturerad intervju består av i 
förväg bestämda frågor och teman. Intervjuerna var semistrukturerade i den mån att 
ett antal om 14 fastställda frågor (exklusive uppkomna följdfrågor) gavs till samtliga 
respondenter hos kommunerna och 20 fastställda frågor (exklusive uppkomna 
följdfrågor) gavs till samtliga respondenter hos de allmännyttiga bostadsbolagen. 
Utöver de fastställda frågorna ställdes frågor som var direkt knutna till de olika 
styrdokumenten som hade analyserats innan intervjuerna. De specifika frågorna 
behandlade textenheter som tycktes otydliga i dokumenten eller som rörde arbetet 
kring mellanboendeformer. Intervjufrågorna konstruerades så att de i största 
möjligaste mån skulle kunna karaktäriseras som öppna frågor i syfte att möjliggöra 
innehållsrika och nyanserade svar från respondenterna. De frågor som nyttjades vid 
intervjuer med respondenter från kommunen respektive de allmännyttiga 
bostadsbolagens återfinns i bilagorna B och C. 

3.4.1 Urval av respondenter 

I den här studien valdes respondenter utifrån ett målstyrt urval. Bryman (2018, 
s.511) menar att målstyrda urval är en grundläggande urvalsprincip vid val av 
respondenter i kvalitativ forskning där urvalet av respondenter sker utifrån den 
aktuella studiens forskningsfrågor (Bryman, 2018, s. 496). Utifrån 
forskningsfrågorna och den övergripande forskningsdesignen fann det sig naturligt 
att genomföra intervjuer med kommunala tjänstemän som arbetar med 
samhällsplanering och bostadsförsörjning och representanter från de allmännyttiga 
bostadsbolagen. I enlighet med det målinriktade urvalet så efterfrågades det i 
inbjudningarna till kommunanställda respondenter kontakt med respondenter som 
antingen arbetade med bostadsförsörjningsfrågor eller hade varit involverad i 
framtagandet av respektive kommuns bostadsförsörjningsprogram. Vid inbjudningar 
till intervjuer med respondenter från de allmännyttiga bostadsbolagen efterfrågades 
respondenter som hade god kännedom om bolagets övergripande verksamhet och 
vilka även varit involverad i arbetet med att ta fram kommunens 
bostadsförsörjningsprogram. Kontakt med de olika respondenterna togs med hjälp 
av email och telefon. Inbjudningar till att delta i studien sändes ut till de 
kontaktuppgifter som återfanns på respektive kommuns eller allmännyttiga 
bostadsbolags hemsida under fliken kontakt eller kontakta oss. Inbjudningen som 
förmedlades via email och som skickades till de olika respondenterna återfinns i 
bilaga D. 
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3.4.2 Tillvägagångssätt: Intervjuer 

Tre av intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon efter godkännande från 
respektive respondent. En intervju spelades efter godkännande från respondenten in 
med mobilapplikationen Röstmemo. Målet för intervjustudien var att genomföra 
intervjuerna vid tillfällen då respondenterna fysiskt kunder närvara, av olika 
anledningar kunde intervjun med Söderhamns kommun endast genomföras via 
telefon. 

Intervjuerna pågick i snitt ca 25 minuter och genomfördes till största del på 
respondenternas arbetsplats med undantag av telefonintervjun vilken genomfördes 
på Högskolan i Gävle. Efter att intervjuerna hade avslutats påbörjades 
transkriberingen av intervjun samma dag. Intervjuerna genomfördes av samma 
person vid varje tillfälle men transkriberingen delades upp och varje transkribering 
kontrollerades av den som inte ansvarat för den aktuella transkriberingen. De 
färdigtranskriberade intervjuerna sändes till respektive respondent i syfte att 
eliminera risken för missförstånd och säkerställa att det som sagts var korrekt 
uppfattat hos båda parter. 

Behandlingen och analysen av det transkriberade materialet genomgick samma 
analysmetoder som vid innehållsanalysen. Analysen bestod av att textenheter 
plockades ut från transkriberingen för att därefter kondenserades i syfte att 
extrahera det latenta innehållet. Slutligen gavs de kondenserade textenheterna koder 
som beskrev textenhetens innebörd. Metoden har beskrivits utförligt under 3.3.2 
Tillvägagångssätt: Innehållsanalys samt i figur 2.  

3.5 Bearbetning och analys av data 

I figur 1 i bilaga A återfinns ett flödesschema som illustrerar hur studiens 
frågeställningar besvarades genom den nyttjade metoden. De koder som 
genererades under analysen av styrdokumenten och intervjuerna resulterade 
inledningsvis i 5 teman. Efter övervägande valdes att sammanfoga Tema 2: 
Bostadsbestånd och Tema 3: Planeringsförutsättningar till ett gemensamt tema: Tema 2: 
Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar. Teman skapades genom att koppla 
samman likartade och ofta förekommande koder med varandra. Koder som till 
exempel beskrev bostadsbeståndet och fysisk planering i kommunerna från 
innehållsanalysen och intervjuerna fogades samman i Tema 2: Bostadsbestånd och 
planeringsförutsättningar. Lundman och Hällgren Graneheim (2017, s.11) menar att 
ett tema aldrig kan vara binärt i det avseende att det beskriver ett objekt eller ett 
påstående som kan vara rätt eller fel. Ett framtaget tema utgör svaret på frågan 
gällande “vad handlar det här om?” (Lundman & Hällgren Graneheim, 2017, s.226). 
Genom att skapa teman kan insamlad data transformeras från något abstrakt till 
något konkret för att därefter relateras till den litteratur som berör studiens ämne 
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och som beskrivits i avsnitt 2. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund. Slutligen 
relaterades teman till varandra genom att undersöka möjliga kopplingar och 
samband utifrån deras innebörd tillsammans i avsnitt 6.2 Analys och resultatdiskussion. 
Bearbetningen och analysen av det insamlade datamaterial illustreras i figur 3. 
Figuren illustrerar hur arbetet med att analysera och skapa teman tog vid efter att 
koderna hade sammanställts utifrån den genomförda innehållsanalysen respektive de 
genomförda intervjuerna. Den tematiska illustrationen i figur 3 kan således ses som 
en förlängning av den tematiska illustrationen i figur 2. 

 

Figur 3 Tematisk illustration av bearbetning och analys av data (egen figur) 

De generade koderna mynnade ut i följande teman: Tema 1: Relationen mellan ägare 
och allmännyttigt bostadsbolag som beskriver hur relationen mellan kommunen som 
ägare och det allmännyttiga bostadsbolaget samt hur dialogen mellan de två 
organisationerna har tagit sig uttryck. Tema 2: Bostadsbestånd och 
planeringsförutsättningar behandlar de allmännyttiga bostadsbolagens bostadsbestånd 
och hur väl anpassat det är för äldre, samt hur arbetet förs för att anpassa det 
befintliga beståndet. Tema 2 beskriver vidare vilka förutsättningar och utmaningar 
kommunerna och de allmännyttiga bostadsbolagen har och möter i sitt arbete med 
att tillse byggande av bostäder anpassade för äldre. Tema 3: Mellanboendeformer 
redogör för om kommunen bygger eller planerar på att bygga bostäder anpassade för 
äldre och vad kommunen har för syn på mellanboendeformer. Tema 4: Allmännyttans 
roll behandlar det allmännyttiga syftet och vad de allmännyttiga bostadsbolagen har 
för uppgift i de undersökta kommunerna. I bilagorna F, G, H och I återfinns 
kopplingsscheman som beskriver vilka koder erhållna från respektive källa som 
konstituerar varje enskilt tema. Figur 4 är ett urklipp av ett kodningsschema från 
Excel som illustrerar arbetsgången vid framtagandet av koderna. 

Kod

Tema

Resultat

Diskussion
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Figur 4 Illustration av kodningsmallen som nyttjades under genomförandet av innehållsanalys av dokument och 
intervjuer 

 

3.6 Kvalitetskriterier 

Enligt Bryman (2018, s.75) är begreppen validitet, reliabilitet och replikerbarhet 
något som är intimt förknippat med kvantitativ forskning, men är även av vikt vid 
kvalitativ forskning. Däremot har det funnits en diskussion gällande hur användbara 
dessa begrepp är för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier (Bryman, 2018, 
s.75). Att det finns en åtskillnad mellan kvalitetskriterier inom kvantitativ och 
kvalitativ forskning framgår även av Denscombes (2016, s.344) påstående om att det 
är forskaren som är det huvudsakliga mätinstrumentet inom kvalitativ forskning. 
Denscombe (2016, s.409) säger också att det finns svårigheter att styrka 
trovärdigheten inom kvalitativ forskning med de kriterier som vanligtvis associeras 
med kvantitativ forskning av den huvudsakliga anledningen att det är näst intill 
omöjligt att återskapa de kontexter som kvalitativa studier genomförs i. Som 
alternativa mått för att bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning förekommer 
begreppen trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet (Bryman, 2018, s. 467; 
Denscombe, 2016, s. 410), vilka enligt Bryman (2018, s. 75) motsvarar de 
konventionella kriterierna: intern validitet, reliabilitet och extern validitet. 

3.6.1 Trovärdighet 

I enlighet med den kvalitativa forskningens syn om att det kan finnas flera 
beskrivningar av samma fenomen så skapas utrymmen för diskussioner om 
subjektivitet och objektivitet och ett behov att som forskare skapa en trovärdig 
beskrivning av det fenomen som har undersökts. Bryman (2018, s.467) framhäver 
att det i kvalitativa studier finns behov av att redovisa hur den process som föranlett 
resultatet och de generade slutsatserna sett ut för att det ska vara trovärdigt. 
Förutom att i detalj ha beskrivit den metod och de processer som lett fram till 
studiens resultat så har respondenterna getts möjlighet att kontrollera de 
färdigtranskriberade intervjuerna i syfte att minska risken för att information har 
feltolkats. Genom att låta respondenter kontrollera deras intervjusvar så har den 
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generade datamängden validerats via respondentsvalidering (Bryman, 2018, s. 466). 
Även valet att nyttja ett målstyrt urval av respondenter bidrar till studiens 
trovärdighet. Det målinriktade urvalet nyttjades i syfte att få tillgång till kvalitativa 
data från respondenter med relevans för studiens forskningsfrågor i enlighet med 
Hallin och Hellin (2018, s.32). 

3.6.2 Pålitlighet 

För att säkerställa studiens och de generade resultatens pålitlighet har metodavsnittet 
beskrivits ingående. Det är alltså möjligt för läsaren att bedöma hur rimliga de 
dragna slutsatserna är utifrån metoden för inhämtning och analys av data samt 
huruvida forskningsdesignen gör det möjligt att dra de slutsatser som har gjorts 
Vidare utgör de många citat som används i samband med presentation av resultatet 
ett sätt att tydligt illustrera källmaterialet som resultat, diskussion och slutsatser 
bygger på. 

I grund och botten handlar pålitligheten i en studie om att erkänna forskaren som 
det primära mätinstrumentet och att denne i sig inte kan vara helt objektiv 
(Denscombe, 2016). Objektivitet har uppnåtts genom att innehållsanalyserna och 
transkriberingar har kontrollerats av de båda författarna till studien och genom 
respondentvalidering. Genom att spara allt arbetsmaterial skapas transparens vilket 
ger läsaren möjlighet att bekräfta existensens av presenterat data samt 
förutsättningar att bedöma rimligheten i de beslut och analyser som studiens resultat 
och slutsatser bygger på (Denscombe, 2016, s. 412). Allt arbetsmaterial i form av 
exempelvis kodningsscheman och transkriberingar kan lämnas ut vid förfrågan. 

3.6.3 Överförbarhet 

Denscombe (2016) resonerar kring hur det är möjligt att generalisera resultat 
utifrån ett litet urval i kvalitativa studier. Ur ett statistiskt och kvantitativt 
perspektiv är frågan helt rimlig och svår att undgå enligt Denscombe (2016). I grund 
och botten handlar frågan om överförbarhet ifall studiens resultat är tillämpbara vid 
andra fall eller inte. Lincoln och Guba (1985, referat i Denscombe, 2016, s. 413) är 
några av de som ivrigast har hävdat att för att kunna bedöma generaliserbarheten i en 
kvalitativ studie behövs andra angreppssätt än statistisk sannolikhet. Istället för att 
fråga sig hur sannolikt det är att en återupprepning av studiens metod kan bringa 
samma resultat vid studiet av ett annat fall bör frågan ställas i vilken utsträckning kan 
den aktuella studiens resultat överföras till andra liknande fall (Lincoln & Guba, 
1985, referat i Denscombe, 2016, s. 413). För att skapa en möjlighet att överföra 
studiens resultat krävs det att de undersökta fallen beskrivs utifrån deras 
karaktäristika och förutsättningar. Enligt Denscombe (2016) så möjliggör detta för 
läsaren att bedöma studiens relevans och tillämpbarhet. I syfte att möjliggöra för en 
bedömning av studiens överförbarhet föregås därför avsnitt 5. Resultat av avsnittet 4. 
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Presentation av de studerade fallen där de undersökta kommunernas förutsättningar 
gällande demografi och bostadsbestånd redovisas. 

3.7 Etiska aspekter 

De etiska aspekterna i arbetet rör först och främst de olika respondenterna som 
medverkat i intervjuerna. Dessa har efter att intervjuerna genomförts fått den 
transkriberade intervjun mejlat till sig för att kunna godkänna att materialet 
användes i studien. Därutöver har respondenterna givits anonymitet som under 
avsnittet 5 Resultat benämns som: 

- Respondent med ansvar för fysisk planering på Söderhamns kommun: 
Respondent A. 

- Respondent med marknadsansvar på Faxeholmen: Respondent B. 

- Respondent med ansvar för fysisk planering på Ljusdals kommun: Respondent 
C. 

- Respondent med övergripande ansvar på Ljusdalshem: Respondent D. 

Förutom den uppenbara självklarheten att ej namnge respondenterna var syftet med 
att endast översiktligt beskriva deras arbetsroll ett led i att garantera 
respondenternas anonymitet. Anledningen till att endast beskriva arbetsroller 
kommer från det faktum de kommunala förvaltningarna och bostadsbolagen som 
ingått i studien är relativt små. Att skriva ut officiella titlar skulle leda till 
möjligheter att identifiera respondenterna utifrån utskrivna arbetstitlar. 
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4 Presentation av de studerade fallen 

 

4.1 Söderhamn 

Befolkningen i Söderhamns kommun har minskat i antal sedan slutet av 1960-talet. 
Idag uppgår befolkningsantalet till 25 721 vilket kan jämföras med de 32 185 som 
bodde i kommunen 1968 (SCB, 2019a). I figur 5 återfinns ett tidseriediagram som 
visar befolkningsutvecklingen mellan 1968 och 2018. 

 

Figur 5 Tidsseriediagram över befolkningsutvecklingen i Söderhamns kommun (SCB, 2019a, egen bearbetning) 

Även i Söderhamns kommun har andelen individer som är 65 år eller äldre ökat 
mellan 1968 och 2018, från 16 procent till 27 procent (SCB, 2019a). I figur 6 
redovisar ålder- och könsfördelningen i Söderhamns kommun i en 
befolkningspyramid (SCB, 2019b). 
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Figur 6 Befolkningspyramid - Söderhamns kommun (SCB, 2019b, egen bearbetning) 

Söderhamns kommuns befolkningspyramid är en topptung befolkningspyramid med 
en större andel äldre invånare än yngre. 

Antalet bostäder i Söderhamns kommun uppgår till 13 597 bostäder (SCB, 2019c) 
varav majoriteten av bostadsbeståndet består av småhus, vilket illustreras i ett 
cirkeldiagram i figur 7. Bostäder i flerbostadshus som är den näst största 
boendeformen utgör 40 procent av det totala antalet bostäder 

 

 

Figur 7 Fördelning av hustyper i Söderhamns kommun (SCB 2019c, egen bearbetning) 

Den mest frekventa upplåtelseformen i Söderhamns kommun utgörs av 
äganderätter, vilket korrelerar med antalet bostäder i form av småhus (SCB, 2019d). 
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Andelen hyresrätter överstiger andelen bostadsrätter i kommunen, vilket framgår av 
figur 8 

 

 

Figur 8 Procentuell fördelning av upplåtelseformer i Söderhamns kommun (SCB, 2019d, egen bearbetning) 

Fysiska personer utgör den största ägarkategorin följt av kommunens allmännyttiga 
bostadsbolag (SCB, 2019c). Fysiska personer utgör 52 procent av samtliga 
ägarkategorier och det allmännyttiga bostadsbolaget förfogar över 21 procent av det 
totala antalet bostäder i kommunen (SCB, 2019c). Fördelningen av ägare till 
samtliga bostäder i kommunen redovisas i figur 9. 

 

Figur 9 Procentuell fördelning av ägare i Söderhamns kommun (SCB, 2019c, egen bearbetning) 

Bland bostäderna i flerbostadshussegmentet utgör det allmännyttiga bostadsbolaget 
den största innehavaren av bostäder (SCB, 2019c) vilket framgår av figur 10. I 
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flerbostadshussegmentet förfogar allmännyttan över dryga 45 procent. Olika 
bostadsrättsföreningar äger tillsammans 28 procent av det totala antalet lägenheter 
och olika privata aktiebolag förfogar över en femtedel av beståndet (SCB, 2010c). 

 

Figur 10 Ägarfördelning bland bostäder i flerbostadshus i Söderhamns kommun (SCB, 2019c) 

Bland flerbostadshusbeståndet dominerar hyresrätten som upplåtelseform (SCB, 
2019d). Nästan tre fjärdedelar av antalet hyresrätter inom flerbostadshussegmentet 
består av hyresrätter. Resterande lägenheter ägs genom bostadsrätter och utgör 28 
procent av det totala antalet lägenheter bland flerbostadshusen i kommunen (SCB, 
2019d). Ett cirkeldiagram i figur 11 redovisar fördelningen av upplåtelseformer 
bland de 5 359 lägenheter i Söderhamns kommun. 

 

Figur 11 Fördelning av upplåtelseformer i flerbostadshusbeståndet i kommunen (SCB, 2019d) 
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Antalet flerbostadshus som upplåts med hyresrätt uppgår i kommunen till ett antal 
om 3 862 bostäder (SCB, 2019d). Eftersom det allmännyttiga bostadsbolaget i 
kommunen äger 2 417 av det bostäderna i flerbostadshussegmentet förfogar det 
allmännyttiga bostadsbolaget över 63 procent av kommunens totala antal hyresrätter 
bland flerbostadshusen. Sett till allmännyttans totala andel av alla hyresrätter i 
kommunen oavsett hustyp så förfogar det kommunala bostadsbolaget över 54 
procent (SCB, 2019c, 2019d). 

4.2 Ljusdal 

Ljusdals kommun ingår i Gävleborgs län och hade en befolkningsmängd om 19 033 
invånare år 2018 (SCB, 2019a). Befolkningen har minskat från dryga 23 000 i slutet 
av 1960-talet vilket inneburit minskning om drygt 4 000 individer och en årlig 
minskning om 85 personer. Ett tidsseriediagram som illustrerar Ljusdals kommuns 
befolkningsutveckling återfinns i figur 12. 

 

Figur 12 Tidsseriediagram som visar befolkningsutvecklingen i Ljusdals kommun (SCB, 2019a, egen 
bearbetning) 

Under samma tidsperiod har andelen personer 65 år eller äldre ökat i kommunen 
från 17 procent till 26,93 procent (SCB, 2019a). I figur 13 beskrivs ålder- och 
könsfördelningen i kommunen i en befolkningspyramid. 
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Figur 13 Befolkningspyramid - Ljusdals kommun (SCB, 2019b, egen bearbetning) 

Det totala bostadsbeståndet i kommunen uppgår till ett antal om 9 897 bostäder 
(SCB, 2019c). Fördelningen mellan de olika bostadstyperna framgår av diagrammet 
i figur 14. 

 

Figur 14 Fördelning av bostadsbeståndet i Ljusdals kommun (SCB, 2019c, egen bearbetning) 

Av figur 15 framgår det att majoriteten av kommunens invånare bor i småhus, 
kopplat till detta så är äganderätt den mest vanliga upplåtelseformen följt av 
hyresrätter vilket framgår av figur 14. 
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Figur 15 Procentuell fördelning av upplåtelseformer i Ljusdals kommun (SCB, 2019d, egen bearbetning) 

Förutom fysiska personer utgör det allmännyttiga bostadsbolaget den största 
bostadsägaren i kommunen (SCB, 2019c). Det allmännyttiga bostadsbolaget förfogar 
över 22 procent av kommunens totala bostadsbestånd vilket framgår av figur 16. 

 

Figur 16 Fördelning av bostadsbeståndets ägare - Ljusdals kommun (SCB, 2019c, egen bearbetning) 

Det allmännyttiga bostadsbolaget innehar 55 procent av antalet bostäder i 
flerbostadshus enligt figur 17. 
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Figur 17 Fördelning av ägare bland bostäder i flerbostadshus - Ljusdals kommun (SCB, 2019c, egen 
bearbetning) 

Det totala antalet bostäder som finns i flerbostadshus i kommunen uppgår till ett 
antal om 3 049 av vilka 2 419 lägenheter är hyresrätter vilket motsvarar 79 procent 
av alla lägenheter i flerbostadshusen och är något som illustreras i figur 18. Av dessa 
2 419 hyresrätter äger och förvaltar det kommunala bostadsbolaget 1 670 lägenheter 
vilket motsvarar 69 procent av det totala antalet hyresrätter i flerbostadshusen (SCB, 
2019c, 2019d). 

 

Figur 18 Fördelning av upplåtelseformer bland bostäder i flerbostadshus i kommunen (SCB, 2019d) 
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4.3 Fallen i jämförelse med riket 

I de båda studerade fallen har antalet invånare sjunkit stadigt sedan mitten av 1900-
talet samtidigt som det totala antalet invånare i riket har ökat vilket framgår av figur 
19 

  

Figur 19 Befolkningsutvecklingen i Sverige mellan 1968 och 2018 (SCB 2019e, egen bearbetning) 

Andelen äldre har ökat i båda kommunerna vilket är i likhet med riket i övrigt om än 
inte lika markant. Andelen 65 år eller äldre har i Sverige ökat från en procentsats om 
13 procent år 1968 till andel om 20 procent 2018 (SCB, 2019e) vilket kan jämföras 
med 16 till 27 procent i Söderhamn och 17 procent till 27 procent i Ljusdal. Den 
nationella befolkningspyramiden i figur 12 kan jämföras med diagrammen i figurerna 
5 respektive 12. 
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Figur 20 Fördelning av kön och åldersgrupper i Sverige (SCB, 2019f, egen bearbetning) 

I båda de undersökta kommunerna utgör det allmännyttiga bostadsbolagen den 
dominerande aktören på hyresmarknaden, i synnerhet gällande hyresbostäder i 
flerbostadshus vilket framgår av figurerna 9 och 10 respektive 16 och 17. På 
nationell nivå ägs de flesta bostäder i flerbostadshus av bostadsrättsföreningar och av 
det totala beståndet av bostäder i flerbostadshus förfogar de allmännyttiga 
bostadsbolagen av 27 procent (SCB, 2019g). Fördelning av ägare bland bostäder in 
flerbostadshus redovisas i figur 21. 

 

Figur 21 Fördelning av bostäder bland flerbostadshus - Sverige (SCB, 2019g, egen bearbetning) 
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5 Resultat 

I de följande underrubrikerna följer en sammanställning av de teman som skapats 
utifrån de framtagna koderna vilka härrör från den genomförda innehållsanalysen 
och de genomförda intervjuerna. 

5.1 Tema 1: Relationen mellan kommunen och 
bostadsbolaget 

Relationen mellan de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen och kommunerna 
fastställs i ägardirektiven som har författats av kommunfullmäktige i respektive 
kommun. De olika studerade fallen uppvisar betydande skillnader gällande hur 
relationen framställs av respondenterna från de olika kommunerna och 
bostadsbolagen. 

5.1.1 Söderhamn 

I Söderhamn har samarbetet mellan det allmännyttiga bostadsbolaget och 
kommunens planavdelning främst skett i samband med framtagandet av 
bostadsförsörjningsprogram (Personlig kommunikation 25 april 2019, 9 maj 
2019). Förutom arbetet med styrdokument så är samarbetet och dialogen 
mellan det allmännyttiga bostadsbolaget och kommunens plankontor inte 
särskilt intensiv. Respondent B beskriver dialogen med kommunens planenhet 
som ”obefintlig” (Personlig kommunikation, 9 maj 2019). Relationen har i 
stället kantas av olika åsikter kring arbetet med mellanboendeformer, vilket 
går att utläsa från nedanstående citat:  

” Oh ja, gud ja, det finns en jättestor efterfrågan på trygghetsboende. Sen har vi lite olika 
bilder om vart man bör bygga, någonstans i kommunen står det ju idag, i våra 
ägardirektiv.” (Personlig kommunikation, 9 maj 2019).  

Respondent A är av en liknande uppfattning. Respondent A säger att det finns ett 
intresse för trygghetsbostäder ute i de mindre orterna i Söderhamns kommun, men 
att det är svårt att uppnå lönsamhet i kommunens ytterkanter (Personlig 
kommunikation, 25 april 2019). Respondent B upplever även svårigheter med 
kommunens effektivitet när det kommer till framtagande av detaljplaner vilket ses 
som en förutsättning till att kunna anlägga ett trygghetsboende (Personlig 
kommunikation, 9 maj 2019). Faxeholmen AB och Söderhamns kommun har vidare 
även olika uppfattningar kring om det råder bostadsbrist eller ej i kommunen. 
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5.1.2 Ljusdal 

Respondent D förklarar att Ljusdalshem AB löpande har en tät dialog och har möten 
med kommunkoncernens olika förvaltningar för att underlätta samarbetet inom 
kommunen (Personlig kommunikation, 24 april 2019). Den täta dialogen är något 
som styrks av respondent C (Personlig kommunikation, 18 april 2019). Även i det 
fastställda ägardirektivet slås det fast att kommunen som ägare ska löpande träffa 
ledningen från Ljusdalshem AB i informella möten i syfte att byta information med 
varandra. 

”Ägarsamråd skall kontinuerligt hållas mellan bolagets styrelse och kommunstyrelsens 
presidie [presidium]. Syftet med ägarsamråden är ett informellt informationsutbyte.” 
(Ljusdals kommun, u.å.d, s. 4). 

Respondent D förklarar att dialogen och samarbetet mellan kommunen och det 
allmännyttiga bostadsbolaget präglas av en princip om koncernnytta och att 
bostadsbolaget ska undvika suboptimering, vilket enligt respondenten innebär att ”vi 
får inte stjälpa någonting som är koncernmässigt mycket viktigare” (Personlig 
kommunikation, 24 april 2019). 

Även gällande boendeformer för äldre vittnar respondent D om en samsyn mellan 
kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget. Respondent D beskriver att 
trygghetsbostäder är något som både passar bolaget och kommunen: 

” Ja och så menar jag flyttkedjorna gynnar ju. Och att kommunens behov av 
trygghetsboende går hand i hand med den målgrupp som faktiskt har en efterfrågan hos oss, 
så det är inget motsatsförhållande egentligen.” (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 

5.2 Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar 

Samtliga analyserade dokument och svar från respondenter vittnar om att 
bostadsbestånden i både Ljusdals och Söderhamns kommun är föråldrat. Ett 
föråldrat bostadsbestånd medför komplikationer för de aktuella kommunerna 
eftersom de befintliga bostadsbestånden inte är utformade och anpassade efter 
dagens demografiska struktur avseende behov av tillgänglighet. Möjligheterna att 
säkerställa att det byggs trygghetsboenden kräver vidare enligt respondenterna från 
de allmännyttiga bostadsbolagen att det finns detaljplanerad och byggklar mark, 
vilket de båda respondenterna för de allmännyttiga bostadsbolagen menar utgör ett 
hinder i deras arbete. Vidare så saknas det idag möjligheter att med 
planbestämmelser styra användningen av fastigheter till just trygghetsboenden, 
vilket leder till att kommunen ensam inte kan säkerställa markens användning. 

5.2.1 Söderhamn 

Respondent B vittnar om att tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet är lågt 
(Personlig kommunikation, 9 maj 2019). Det allmännyttiga bostadsbolaget har 
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tillsammans med kommunen och andra fastighetsägare genomfört en 
tillgänglighetsinventering bland flerbostadshusbeståndet i kommunen vilket 
resulterade i ett tydligt resultat om att tillgängligheten bland flerbostadshusen i hela 
kommunen är bristande (Personlig kommunikation, 9 maj 2019). 

Det kommunala bostadsbolaget arbetar intensivt med olika projekt som syftar till att 
göra det befintliga bostadsbeståndet mer tillgängligt, bland annat har bostadsbolaget 
undersökt möjligheterna att installera hissar i byggnader som i dagsläget saknar hiss. 
Arbetet går enligt respondent B långsamt och det främsta hindret uppges vara av 
ekonomisk karaktär. Målet är att installera en hiss om året bland det befintliga 
beståndet och vid nyproduktion återfinns tillgänglighet högt upp på agendan 
(Personlig kommunikation, 9 maj 2019). 

Även respondent A hänvisar till den genomförda tillgänglighetsinventeringen vilket 
gör att denne också menar att bostadsbeståndet till följd av ålder är otillgängligt 
(Personlig kommunikation, 25 april 2019). På frågan om huruvida det faktum att 
andelen äldre i Söderhamns kommun ökar är något som präglar arbetet med den 
fysiska miljön på en mer generell nivå så svarar respondent A att så är fallet 
(Personlig kommunikation, 25 april 2019). Av respondent A framkommer det att 
samhällsplanerarnas främsta möjligheter att förbättra tillgängligheten i kommunen 
återfinns i utomhusmiljöer och på de allmänna platserna (Personlig kommunikation, 
25 april 2019). I Söderhamns kommuns bostadsförsörjningsprogram beskrivs det att 
den låga tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet leder till inlåsningseffekter 
på den lokala bostadsmarknaden (Söderhamns kommun, 2017). Den låga graden av 
tillgänglighet i bostadsbeståndet medför enligt kommunen en risk att livskvaliteten 
för de drabbade försämras (Söderhamn, u.å.a). Kommunen menar att det är av vikt 
för Söderhamn att tillgängligheten i befintligt bestånd förbättras samt att fysisk 
tillgänglighet prioriteras i nyproduktion av bostäder för äldre (Söderhamn, u.å.a). 
Detta arbete behöver enligt kommunen ske i samverkan mellan det offentliga och 
fastighetsägare i kommunen. 

Enligt Söderhamns kommun finns det en bostadsbrist i kommunen för första gången 
på många år och bristen på bostäder förutspås fortsätta de kommande åren 
(Söderhamns kommun, 2017). Respondent A uppger dock att efterfrågan på 
bostäder på landsbygden i kommunen inte är alltför stor till följd av att befolkningen 
har minskat under en lång tid (Personligt kommunikation, 25 april 2019). Däremot 
i centrala Söderhamn uppger respondent A att lägenheterna i många fall till följd av 
ålder inte matchar den efterfrågan som finns bland äldre och unga (Personlig 
kommunikation, 25 april 2019). Respondent B är tydlig med att det inte råder 
bostadsbrist i kommunen: 
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”Vi ser ju, vi har, folk har inga problem med att få bostad i den här kommunen, vi har ett 
bostadsöverskott generellt sett både vad det gäller hyresrätter, bostadsrätter och äganderätt 
överlag i förhållande till de befolkningsmängder och befolkningsprognoser som finns.” 
(Personlig kommunikation, 9 maj 2019). 

Möjligheterna att tillgodose behovet av bostäder kan ske genom nyproduktion av 
bostäder, men respondent B beskriver att det är svårt att få ekonomin att gå ihop vid 
nyproduktion (Personlig kommunikation, 9 maj 2019). Produktionskostnaderna 
medför att hyresnivåerna blir relativt höga sett mot befintliga hyresnivåer även vid 
de tillfällen företaget har beviljats statliga stöd (Personlig kommunikation, 9 maj 
2019). Respondent B menar att investeringsstödet fyller en hyresdämpande funktion 
vilket leder till att det blir möjligt att hyra ut nya lägenheter. Investeringsstödet är 
inte en förutsättning för att bygga i sig: 

” Nej, men det är en bra förutsättning för att kunna hyra ut, det är ett bra incitament för 
att kunna hyra ut sen för att få ner hyrorna”. (Personlig kommunikation, 9 maj 2019). 

Söderhamns kommun (2016) beskriver utmaningar kring pensionärers inkomst i 
samband med nybyggnation i Söderhamns kommun. Enligt dokumentet har 
pensionärers ekonomi förbättrats genom åren, men att utvecklingen av de disponibla 
inkomsterna inte följer hyresutvecklingen (Söderhamns kommun, 2016). 
Pensionärers minskande inkomster blir mest påtagligt efter 70 års ålder. 
Söderhamns kommun (2016) menar att många pensionärer har medel för att klara 
hyreshöjningar i sitt befintliga boende men att det också finns en grupp pensionärer 
med ”ytterst begränsade inkomster”. 

En annan förutsättning för att bygga som inte uppfylls enligt Faxeholmen är att det 
finns en brist på detaljplanerad och byggklar mark. Respondent B förklarar att 
detaljplan- och bygglovsprocessen tar för lång tid: 

” Att det finns detaljplanerad tomt i lägen där vi bedömer att här kan vi hyra ut, här kan 
vi, för vi måste göra en affär också så, den delen måste finnas sen finns det en, att 
bygglovsprocessen inte tar två år från det att man börjar att det faktiskt går fortare.” 
(Personlig kommunikation, 9 maj 2019) 

Respondent A beskriver att avsaknaden av effektiva processer vid framtagandet av 
exempelvis detaljplaner och det övriga markstrategiska arbetet som en följd av att 
det under de senaste 30 åren har byggts mycket lite i Söderhamns kommun 
(Personlig kommunikation, 25 april 2019). Enligt respondent A så är det ”avgörande 
att kommunen kan möta upp på ett bra sätt och har en fungerande process” vid de 
tillfällen byggherrar visar intresse för att bygga i kommunen (Personlig 
kommunikation, 25 april 2019). 

5.2.2 Ljusdal 

Ljusdals kommun (2010) anger i den kommuntäckande översiktsplanen att det i 
kommunen inte finns behov av att äga en markreserv i syfte att möjliggöra 
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exploatering av nya bostadsområden. I stället för att bygga nya bostadsområden 
anser Ljusdals kommun att fokus bör ligga på att förtäta befintliga bostadsområden 
samt bygga om och förvalta det befintliga bostadsbeståndet (Ljusdals kommun, 
2010). I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet (Ljusdals kommun, u.å.b) 
uttrycks samma åsikt som i översiktsplanen avseende inriktningen av den 
kommunala bostadsförsörjningen: 

”Eftersom befolkningen i Ljusdals kommun minskat i storlek i ett längre perspektiv finns 
inget demografiskt motiverat behov av fler bostäder. Däremot finns det motiv att se över 
bostadsbeståndet och hur det passar ihop med hushållens struktur, behov och socio-ekonomi. 
Det gäller särskilt en växande grupp seniora hushåll och ensamboende äldre som idag bor 
kvar i sina villor. (Ljusdals kommun, u.å.b, s. 13)” 

Trots budskapen om att fler bostäder inte är nödvändigt och att det råder balans på 
bostadsmarknaden i stort i kommunen med undantag av tätorterna Ljusdal och 
Järvsö, så råder enighet inom kommunen att det behöver tillkomma fler bostäder 
(Ljusdals kommun, u.å.b). Ljusdals kommun likställer dock inte betydelsen av fler 
bostäder med nyproduktion (Ljusdals kommun, u.å.b). Den kommuntäckande 
översiktsplanen fastställer att för att möjliggöra kvarboendeprincipen krävs det att 
kommunens bostadsbestånd moderniseras (Ljusdals kommun, 2010). 

Respondent D säger att 13 procent av det befintliga hyresbeståndet (exklusive 
mellanboendesegmentet) har hiss (Personlig kommunikation, 24 april 2019). Att 
tillgängligheten i beståndet skulle vara ett hinder för äldre är något som 
respondenten menar inte är ett oöverstigligt problem. Företaget jobbar aktivt med 
att exempelvis erbjuda befintliga hyresgäster som till följd av ålder behöver ett mer 
tillgängligt boende en ny bostad (Personlig kommunikation, 24 april 2019). Genom 
att erbjuda befintliga hyresgäster mer tillgängliga bostäder i det befintliga beståndet 
och att hyresgästerna har möjlighet att nyttja de lagstadgade möjligheterna om 
bostadsanpassning så möjliggörs kvarboende bland det allmännyttiga bostadsbolagets 
hyresgäster. Det allmännyttiga bostadsbolaget bedrivs inget aktivt arbete med att 
installera hissar i de flerbostadshus som saknar hiss: 

Ja. Men sen har vi ju mycket, alltså rena radhusområden, med enplan och sen har vi ju i 
alla hyreshus på första våningen också tillgängligt. Så en hel del så flyttar vi ner [de] som 
har bott länge på tredje våningen där det inte finns hiss till första [våningen], för då ställer 
ju de sig i byteskö här och då har de ju förtur, har man bott hos oss i 25 år och börjar bli 
ofärdig och det finns ingen hiss då byter vi ner dem till bottenvåningen direkt då. Så det 
tillsammans med bostadsanpassning och det är ju behovsprövning hos kommunen, gör ju att 
jag ser inget, det finns inget hinder för någon att få en anpassad bostad. (Personlig 
kommunikation, 24 april 2019) 

Huruvida bostadsbeståndet matchar den nuvarande demografiska strukturen eller 
inte är något som respondent D inte är helt övertygad om (Personlig 
kommunikation, 24 april 2019). Trots möjligheter att byta bostad på ålderns höst 
finns det en stor del av andelen äldre som faktiskt inte vill flytta utan hellre önskar 
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att bo kvar i den bostad denne har bott i under stora delar av sitt liv med hjälp ifrån 
exempelvis hemtjänsten (Personlig kommunikation, 24 april 2019). Respondent D 
vittnar om att Ljusdalshem AB har hittat ett behov på bostadsmarknaden där de har 
en möjlighet att producera nya bostäder vilket är i trygghetsboendesegmentet. 
Bostadsbeståndets strukturella komplikationer återfinns snarare i 
specialbostadsbeståndet där det finns för få platser för vårdkrävande individer: 

”Så att ja, demografiska. Vi har ju hittat våran marknad och vi ska utveckla den mer. Och 
omsorgsboendena, ja egentligen det som är mest det är att man blandar dementa och 
multisjuka på omsorgsboendena. Man ska ha dementa på ett ställe och man ska ha de andra 
[multisjuka] på ett [annat ställe] för de mår inte bra ihop. Så på det sättet är ju strukturen 
fel, att det borde byggas ett nytt demensboende och de här som finns kvar då ska ju vara 
[för] bara multisjuka eller dementa. Så lite stämmer det väl men ja, även om fler skulle få 
erbjudande [om trygghetsboende] så tror jag ändå många stannar i sina hus.” (Personlig 
kommunikation, 24 april 2019) 

Respondent D beskriver även nyttan med de statliga investeringsstöd som går att 
söka. Respondent D menar att investeringsstöden inte är en förutsättning för att 
möjliggöra själva byggproduktionen av nya bostäder (Personlig kommunikation, 24 
april 2019). Snarare har investeringsstödet en hyresdämpande effekt som denne 
menar passar väl för mindre kommuner och den hyra som den lokala 
bostadsmarknaden tål: 

” Så det här investeringsstödet är väldigt, det är väldigt bra för små glesbygdskommuner 
därför den maxhyra [som investeringsstödet medger] du får ta ut det är vad vi kan få ut på 
marknaden.” (Personlig kommunikation, 24 april 2019).  

Ett problem knutet till att planera för specifikt trygghetsboenden eller andra 
mellanboendeformer för äldre enligt respondent C är att det inte finns någon 
specifik planbeteckning för mellanboendeformer (Personlig kommunikation, 18 
april 2019). Det är för att det inte är lika stort vårdinslag som det är på exempelvis 
äldreboenden: 

”Egentligen är det ju, man kan ju, det beror på hur pass stort vårdinslag det egentligen har. 
Om man tittar på den här planen för trygghetsboendet [i Järvsö] så skulle man ju, där går 
det att bygga vanliga bostäder på också. Men just trygghetsboenden går in under 
bostadsändamål [planbeteckning], om det har ett större vårdinslag då blir det ju egentligen 
vård [planbeteckning]. Och då blir det väl lite skillnader, men rent detaljplanemässigt, om 
det nu var frågan? Så egentligen är det inte någon större skillnad på det i och med att det 
går under bostadsändamål [planbeteckning]. Sen ska ju alla kraven uppfyllas med 
bullerkrav och strandskyddet, och allt i vanlig ordning” (Personlig kommunikation, 18 april 
2019). 

På frågan om det skulle finnas fog för en specifik planbeteckning som reglerar 
markanvändningen till explicit mellanboendeformer så är respondent C försiktigt 
positiv: 



 

 
39 

”Jag tror inte det är, det kan vara ganska klokt att kunna ha en specificerad 
[planbeteckning för trygghetsboende eller mellanboendeformer] för det, för att om man tittar 
på till exempel, om vi hade planlagt för skola istället för bostäder då hade man ju tittat på 
friytor tillexempel och det kan vara ett behov som även ett trygghetsboende kanske kan ha. 
Så det kan nog vara en idé att titta på, helt klart.” (Personlig kommunikation, 18 april 
2019). 

5.3 Tema 3: Mellanboendeformer 

I båda de undersökta kommunerna återfinns mellanboendeformer för äldre. I 
Söderhamns kommun finns det två seniorboenden och i Ljusdals kommun finns det i 
dagsläget två trygghetsboende och ett trygghetsboende som kommer vara 
inflyttningsklart i juni 2019. Av de analyserade styrdokumenten och erhållna svar 
under intervjuer framkommer det att mellanboendeformer för äldre av typen 
trygghetsbostäder är helt förhärskande i kommunernas arbete med att sörja för 
äldres boende. Det allmännyttiga bostadsbolaget i Ljusdal har identifierat 
trygghetsboenden som deras primära marknad och i Söderhamn har det länge funnits 
planer på att bygga ett trygghetsboende vilket också är ett av det allmännyttiga 
bostadsbolagets uppdrag enligt det gällande ägardirektivet.  

5.3.1 Söderhamn 

I det utfärdade ägardirektivet till det allmännyttiga bostadsbolaget står det angivet 
att bolaget ska ”bygga ett trygghetsboende i Söderhamns kommun” (Söderhamns 
kommun, u.å.c, s.4) och enligt respondent B finns det en stark efterfrågan på 
trygghetsbostäder (Personlig kommunikation 9 maj 2019). Däremot har det varit 
svårt att nå fram till ett beslut som möjliggör byggandet av ett trygghetsboende på 
grund av vad som kan förstås som strukturella hinder i den kommunala sektorn: 

”Vi har länge velat byggt trygghetsboende, men det är otroligt svårt att komma fram i den 
kommunala världen så, man vill väldigt gärna ha ett trygghetsboende men man gör det inte 
lätt.” (Personlig kommunikation, 9 maj 2019) 

Sett till informationen från respondent B så finns det en vilja från både politiker och 
kommunala tjänstemän att bygga ett trygghetsboende utanför kommunens 
centralort vilket är något som det allmännyttiga bostadsbolaget inte anser som 
möjligt utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv: 

”Oh ja, gud ja, det finns en jättestor efterfrågan på trygghetsboende. Sen har vi lite olika 
bilder om vart man bör bygga, någonstans i kommunen står det ju idag, i våra ägardirektiv. 
De flesta när jag och omvårdnadsförvaltningen, när man gör de här enkäterna när man går 
ut och frågar äldre, de, man vill flytta in till staden och det är där vi ser också att vi har 
marknad. Det finns, det finns ganska starka politiska krafter och, eller framförallt från 
tjänstemanna-håll tror jag som tycker att man ska bygga ut i, längre ut i periferin vilket vi 
ser att det kommer vi aldrig att ha ekonomi för, inte som det ser ut nu det är ju ingen 
omöjlighet det vore ju jättekul att få göra det men just som marknaden ser ut idag så har vi 
inte den möjligheten så.” (Personlig kommunikation, 9 maj 2019) 
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Viljan att bygga i ytterkantsområden är något som både det allmännyttiga 
bostadsbolaget och delar av kommunens förvaltning vänder sig emot genom att 
hänvisa till dels marknadsförutsättningar men även till en tidigare enkätstudie. 
Enkätstudien i fråga genomfördes år 2015 och riktades mot kommuninvånare födda 
mellan 1931 och 1950. Sjuttonhundra av respondenterna, vilket motsvarar 30 
procent av det totala antalet som besvarade enkäten, uppgav att det inom en 
femårsperiod skulle behöva byta bostad (Söderhamns kommun, 2017). Sjuttio 
procent av dessa 1700 respondenter önskade helst att få tillgång till en 
hyresrättslägenhet i centrala Söderhamn (Söderhamns kommun, 2017). I 
bostadsförsörjningsprogrammet (2017) deklareras också att resultatet inte ska tolkas 
som att dessa 70 procent nödvändigtvis önskar att bo i centrala Söderhamn utan som 
ett alternativ förutsatt det inte är möjligt att bo kvar i den kommundel de för 
närvarande bor i (Söderhamns kommun, 2017). Respondent A inser i likhet med 
respondent B att det är svårt för byggherrar att uppnå lönsamhet i mindre orter, 
men att beroende på vem som tillfrågas kommer olika svar att erhållas gällande var 
det finns efterfrågan på trygghetsbostäder och inte (Personlig kommunikation, 25 
april 2019). 

Trygghetsboenden som koncept är vidare något som respondent A menar är diffust 
och att avsaknaden av en tydlig definition föranleder begreppsförvirring hos både 
allmänheten, politiker och kommunala tjänstemän (Personlig kommunikation, 25 
april 2019). Framförallt riskerar trygghetsboenden som koncept att förväxlas med 
vård- och omsorgsboenden och respondenten anser de av vikt att kommunen tydligt 
marknadsför vad trygghetsbostäder är för typ av boendeform (Personlig 
kommunikation, 25 april 2019). Däremot finns det en tydlig vilja även från 
kommunen att bygga ett trygghetsboende. Kommunen har tagit fram kommunala 
subventioner som ämnar att öka intresset för byggherrar att bygga trygghetsbostäder 
(Personlig kommunikation, 25 april 2019). Den kommunala subventionen syftar till 
att täcka upp för hyresbortfall för de gemensamhetsutrymmen som ska ingå i ett 
trygghetsboende (Personlig kommunikation, 25 april 2019). Alla byggherrar har 
möjlighet att söka det kommunala stödet och betalas ut årligen till de byggherrar 
som söker bidraget (Personlig kommunikation, 25 april 2019). För att erhålla den 
kommunala subventionen förutsätts att ett antal kriterier uppfylls av byggherren. 
Bidraget erhålls genom att bygga ett visst antal lägenheter och att gemensamhetsytan 
utgör ett visst antal kvadratmeter (Personlig kommunikation, 25 april 2019). 

5.3.2 Ljusdal 

I Ljusdals kommun finns det två trygghetsboenden som har tillkommit genom 
ombyggnation av befintliga byggnader och i juni 2019 kommer ytterligare ett 
trygghetsboende genom nybyggnation att vara inflyttningsklart (Personlig 
kommunikation, 24 april 2019). 
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I det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet framställs trygghetsbostäder som 
ett medel för att frigöra småhus samt för att minska efterfrågan och behov av 
boendeplatser i vård- och omsorgsboenden (Ljusdals kommun, u.å.b). Frigjorda 
småhus är något som är i linje med kommunens mål om att attrahera fler invånare i 
arbetsför ålder och därmed även ett sätt att minska den kommunala 
försörjningsbördan (Ljusdals kommun, u.å.b). Respondent C påpekar dock att 
lediga småhus i framför allt Järvsö många gånger omvandlas till fritidshus till följd av 
turismens starka tillväxt i tätorten (Personlig kommunikation, 18 april 2019) 

Respondent D menar att just bostäder anpassade för äldre i form av trygghetsboende 
är en marknad som har blivit av allt större betydelse för det allmännyttiga 
bostadsbolaget i Ljusdals kommun (Personlig kommunikation, 24 april 2019) och 
bolaget har även utifrån ägardirektiv ett uppdrag att ”bygga trygghetsboenden utifrån 
efterfrågan och behov” (Ljusdals kommun, u.å.d, s. 3). Respondent D beskriver 
vidare att befintliga villaägare som söker nytt boende i lägenhet inte söker en 
standardlägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet utan de söker ett bekvämt boende 
som fyller deras behov och preferenser (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 
Respondent D antyder vidare att de som flyttar till kommunen framför allt är 
hemvändande tidigare kommuninvånare vilka inte söker en lägenhet utan de 
efterfrågar framför allt småhus (Personlig kommunikation, 24 april 2019). På detta 
vis menar respondent D att trygghetsboendena fyller en viktig funktion i kommunen 
genom att frigöra småhus och underlätta inflyttning av personer i arbetsför ålder till 
kommunen (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 

Ljusdals kommun pekar också på att behovet av bostäder anpassade för äldre är stort 
och att det finns risk att bristen på bostäder anpassade för äldre medför att 
boendeplatser i vård- och omsorgsboenden kan behöva upplåtas åt individer som 
egentligen inte är i behov av en plats i ett äldreboende (Ljusdals kommun, u.å.b). 
Respondent D uppger att samtliga lägenheterna i det första trygghetsboendet som 
uppfördes i kommunen hyrdes ut efter drygt tre månader och att trygghetsboendet 
genererade i 14 villaförsäljningar (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 
Respondent D bedömer att det finns utrymme på den lokala bostadsmarknaden att 
upprätta ett ytterligare antal trygghetsbostäder: 

”Jaa, det går åt. Sen bedömer jag att jag kan nog bygga på sikt de närmsta tio åren eller 
sex-sju åren; 50 lägenheter till kanske i Järvsö och här [i Ljusdal] ska vi bygga 20 till. Men 
då känns det som att, då är det rätt bra va, bra nivå på det. För hur som helst man ska vara 
över 70 år när man flyttar in på ett trygghetsboende men snittåldern är 78, så det går fort 
och när åren går så omsätts det va. Så att jag tror att, vi har ett i Färila på 19 lägenheter 
och där ser vi inte alls samma tryck och i ytterbyarna är det inte, utan det är Järvsö och 
Ljusdal som vi kommer att bygga, det är där efterfrågan är.” (Personlig kommunikation, 24 
april 2019) 

Av respondent D går det att förstå att trygghetsbostäder som koncept har en viss 
egenhet i form av en relativt hög omsättning av hyresgäster på grund av frånfällen till 
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följd av hyresgästernas höga ålder vid tidpunkten för inflyttning. Faktumet att 
omsättningen på hyresgäster är relativt hög är en faktor som minskar behovet av 
trygghetsbostäder (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 

5.4 Tema 4: Allmännyttans roll 

I båda de undersökta kommunerna framställs de allmännyttiga bostadsbolagen som 
verktyg i de respektive kommunernas bostadsförsörjning. Ägardirektiven anger inte 
endast vad bolagen ska göra utan även i viss mån hur genom att exempelvis belysa att 
verksamheten ska genomsyras av social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. De 
allmännyttiga bostadsbolagen i den här studien menar att det allmännyttiga syftet 
framför allt tar sig uttryck genom att företagen tar ett större socialt ansvar för sina 
hyresgäster än vad privata bostadsföretag skulle göra. Ingen av respondenterna anser 
att det har blivit svårare att uppfylla det allmännyttiga syftet sedan kravet om att 
drivas enligt affärsmässiga principer kom till stånd år 2011. 

5.4.1 Söderhamn 

Söderhamns kommun anger i sitt ägardirektiv att avsikten med det allmännyttiga 
bostadsbolaget är att kommunen långsiktigt ska vara företrädd på den lokala 
bostadsmarknaden: 

”Söderhamns kommuns avsikt är att långsiktigt vara företrädd på bostadsmarknaden genom 
det allmännyttiga bostadsbolaget Faxeholmen AB.” (Söderhamns kommun, u.å.c, s. 3). 

Respondent B ombads att beskriva det allmännyttiga syftet som återfinns angivet 
lagen AKBL (SFS 2010:879). Framför allt menar respondent B att allmännyttiga 
bostadsbolaget tar ett mycket större socialt ansvar än privata bostadsbolag (Personlig 
kommunikation, 9 maj 2019). Utöver det faktum att det sociala ansvarstagandet 
skiljer trycker respondent B på det faktum att bostadsbolaget är ett eget företag som 
är ekonomiskt och finansiellt är skilt från ägarna: 

” Jag upplever då som att ja vi måste dra in de pengarna för hyresgästernas bästa, men vi 
har ett betydligt större socialt ansvar än andra hyresvärdar med det uppdrag vi har och att 
vi ska ju användas utav våra ägare på ett begåvat sätt så att det här blir en attraktiv 
kommun att leva och bo i men med det förhållandet att vi måste också ta betalt för det vi 
gör. Och att det är otroligt viktigt, för det är det stora problemet vi har här att man förstår 
den här skillnaden. Våra hyresgäster betalar redan idag skatt dom ska inte bli dubbelt 
beskattade och för mig är det en otroligt viktig princip, vi har dom svagaste 
inkomstgrupperna i samhället, det är inte de som ska finansiera en annan kommunal 
verksamhet gånger två, de gör det redan en gång. För alla tror ja men det här kan ju 
kommunen gå in och betala eller kommunen säger men det kan väl ni ta hand om. Nej, det 
funkar inte så för vi har ett ansvar för våra hyresgästers pengar att vi ger mest valuta för de 
pengarna de faktiskt pytsar in här då ska de ha ut det mesta möjliga utav. Inte till SM-
veckor eller annat, eller ett underskott på omvårdnadsförvaltningen.” (Personlig 
kommunikation, 9 maj 2019). 
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Respondent B förtydligar vikten av att göra en åtskillnad mellan den kommunala 
förvaltningen och det kommunala bostadsbolaget genom att hänvisa till att 
bostadsbolagets hyresgäster redan genom skatt finansierar den offentliga 
förvaltningen och att eventuella vinster bolaget gör ska återgå till hyresgästerna i 
form av förbättringar i bostadsbeståndet och inte till att täcka upp eventuelle 
budgetunderskott i kommunens övriga verksamheter (Personlig kommunikation, 9 
maj 2019). Respondent B menar att företagets hyresgäster till största del består av 
socioekonomiskt svagare grupper vilket skapar ett behov av att ta ytterligare ansvar 
när det gäller eventuell vinstutdelning i företaget (Personlig kommunikation, 9 maj 
2019) 

På frågan om AKBL (SFS 2010:879) har försvårat arbetet med de sociala aspekterna 
med tanke på kraven om att driva enligt affärsmässiga principer konstaterar 
respondent B att så inte är fallet genom att svara ”nej, det tycker jag inte.” (Personlig 
kommunikation, 9 maj 2019). 

5.4.2 Ljusdal 

Ljusdal kommun fastställer att det allmännyttiga bostadsbolaget i kommunen är ett 
kommunalt verktyg på bostadsmarknaden: 

”Bolaget är ett medel för Ljusdals kommun att uppnå en väl fungerande bostadsmarknad och 
att utbudet av bostäder matchar efterfrågan” (Ljusdals kommun, u.å.d, s. 3) 

Kommunen aviserar att det allmännyttiga bostadsbolaget är en del i den 
övergripande kommunkoncernen och att bolagets verksamhet ska präglas av en 
princip om koncernnytta (Ljusdals kommun, u.å.d). Trots de affärsmässiga 
principerna som de allmännyttiga bostadsbolaget måste rätta sig efter enligt lag så får 
principerna om affärsmässighet inte drabba kommunkoncernen negativt: 

”Oavsett om den kommunala verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform ska 
den präglas av samma princip om koncernnytta. Det innebär att verksamheterna ska 
tillgodose behov hos olika kunder och intressenter på ett sådant sätt att även helheten inom 
kommunkoncernen gagnas. Suboptimering ska undvikas och de affärsmässiga principerna i 
bolagsformen får normalt inte missgynna den totala kommunkoncernen.” (Ljusdals kommun, 
u.å.d, s. 2). 

Av formuleringar i bostadsförsörjningsprogrammet går det att förstå att 
bostadsbolaget som verktyg främst kan användas med hjälp av ägardirektiven. I det 
kommunala bostadsförsörjningsprogrammet hänvisar exempelvis kommunen till att 
med hjälp av ägardirektiv ”förmå Ljusdalshem att bygga fler trygghetsboenden.” 
(Ljusdals kommun, u.å.b, s. 5) samt att med direktiv ”förmå Ljusdalshem att aktivt 
agera för att underskottet av bostäder i Ljusdal och Järvsö byggs bort” (Ljusdals 
kommun, u.å.b, s. 5).  
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Respondent D beskriver att allmännyttiga kännetecken är långsiktighet i fråga om 
affärsmässiga principer och avkastning (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 
Vidare resonerar respondent D som så att skillnaden mellan bra och mindre bra 
affärer inte endast ska ses ur ett ekonomiskt perspektiv gällande snabb avkastning: 

När räntorna är låga och jag har mycket driftsnetton: då amorterar jag och underhåller och 
satsar, för då har jag ju de pengarna. Jag delar ju inte ut någonting i vinst. Och när 
tiderna blir sämre då är jag mycket bättre rustad, för då har jag underhållit [beståndet] 
mycket mer, jag amorterar mycket mer och jag har satsat mycket mer, så kommer det sämre 
tider då är jag ju inte, har jag inte en underhållsskuld jag inte kan hantera och jag har 
ändå byggt och jag har amorterat; överamorterat för att jag kunde under de bra åren och 
det är också bra affärer därför att du är långsiktig.” (Personlig kommunikation, 24 april 
2019). 

Respondent D hänvisar dessutom till det faktum att eftersom det allmännyttiga 
bostadsbolaget i kommunen förfogar över ca 70 procent av kommunens 
hyresbestånd medför att det krävs en lyhördhet inför ägaren och att bolagets 
dominerande ställning medför ett ansvar att hjälpa kommunens olika delar så gott 
det går i arbetet med bostadsförsörjning (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 
Respondent D belyser också att socialt ansvar utgör det allmännyttiga syftets 
fundament: 

”Alltså jag som kommer från den privata världen. Allmännyttan ägs till 100 procent av 
kommunen men jag driver ju ett aktiebolag så jag ska vara affärsmässig. Men jag har ändå 
ett bostadsförsörjningsansvar och har i och med att jag är en allmännytta plus att jag är så 
dominerande på min ort så kommer det mer ett socialt ansvar, en social dimension som jag 
lyssnar mycket mer på än om jag är privat. Men privata tar stort ansvar också, jobbar ju 
mot kommunen på det sättet.” (Personlig kommunikation, 24 april 2019). 

På frågan huruvida det har blivit svårare att leva upp till det allmännyttiga syftet 
efter införandet av AKBL (SFS 2010:879) så menar respondent D bestämt att så inte 
är fallet (Personlig kommunikation, 24 april 2019). Gällande eventuella 
motsatsförhållanden mellan det allmännyttiga syftet och affärsmässiga principer så 
uttrycker sig respondent D enligt följande: 

”Så att den där Allvill-lagen (SFS 2010:879), ja det finns de som analt bokstavstolkar den 
här [lagen], ”det är omöjligt allting” då blir det ju det. Men du måste ha the big picture 
och så måste du titta på affären, varje affär som sådan [varje affär i sig]” (Personlig 
kommunikation, 24 april 2019). 
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6 Diskussion 

Den genomförda studiens övergripande mål har varit att undersöka hur två 
landsbygdskommuner tillsammans med respektive allmännyttigt bostadsbolag 
planerar för bostäder anpassade för äldre samt undersöka vilken roll de 
allmännyttiga bostadsbolagen har i den kommunala bostadsförsörjningen. Syftet har 
varit att beskriva hur kommunerna och de allmännyttiga bostadsbolagen tillsammans 
arbetar för att möta äldres behov av anpassade bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden. 

Målet och syftet uppnåddes genom att genomföra en kvalitativ innehållsanalys av 
styrdokument samt semistrukturerade intervjuer. Resultaten erhölls genom ett 
kodningsförfarande som mynnade ut i fyra teman som tillsammans svarar på 
uppställda forskningsfrågorna: 

- På vilket vis planerar kommunerna för bostäder anpassade för äldre? 

- Hur och på vilket vis involveras de allmännyttiga bostadsbolagen i 
kommunernas bostadsförsörjning? 

- Hur arbetar de allmännyttiga bostadsbolagen för att tillgodose behovet av 
boenden riktade mot äldre? 

I avsnitt 6.1 Metoddiskussion diskuteras den genomförda metodens fördelar och 
eventuella svagheter som har uppdagats under studiens gång. I avsnitt 6.2 Analys och 
resultatdiskussion diskuteras fynden presenterade i avsnitt 5. Resultat i form av de fyra 
temana i relation till studiens frågeställningar. Resultaten som diskuteras knyts 
därtill an mot befintliga teorier och tidigare forskning som har beskrivits under 
avsnitt 2. Tidigare forskning och teoretisk bakgrund. 

6.1 Metoddiskussion 

För att uppnå studiens syfte nyttjades en kvalitativ forskningsstrategi. Den kvalitativa 
forskningsstrategin har visat sig varit framgångsrik eftersom strategin tillsammans 
med den nyttjade metoden för datainhämtning och analys har kunnat belysa 
underliggande faktorer som inte hade varit möjligt vid exempelvis användandet av 
en kvantitativ forskningsstrategi. Mest tydligt manifesteras den kvalitativa ansatsens 
förtjänst i det som har uppdagats i resultatet angående Tema 1: Relationen mellan 
kommunen och bostadsbolaget. 

Frågor som väcks vid kvalitativa studier rör studiers validitet, reliabilitet och 
replikerbarhet. För att säkerställa studiens kvalitet har kvalitetskriterier presenterats 
i form av trovärdighet, pålitlighet och överförbarhet vilka har 
beskrivits närmare under avsnittet 3.6 Kvalitetskriterier. Arbetet med studien 
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har utgått ifrån att vara så transparent som möjligt i syfte att möjliggöra för läsaren 
att bedöma hur rimligheten i studiens resultat, analys- och resultatdiskussion samt 
dess slutsatser. Förutom att ha författat en utförlig beskrivning av metoden har 
respondentvalidering nyttjats i syfte att öka studiens trovärdighet och pålitlighet, 
vidare bifogas de fullständiga kodningsscheman som har upprättats under studiens 
gång i form av bilagor. Genom att presentera de studerade fallens förutsättningar 
gällande demografi och bostadsbestånd har läsaren erbjudits en möjlighet att bedöma 
studiens överförbarhet till andra fall. Dessutom har studiens båda författare var för 
sig analyserat styrdokument och transkriberingar vilka därefter har genomgått en 
gemensam granskning och tematisering där den andra parten har haft möjlighet att 
kontrollera motpartens framtagna och generade koder för att säkerställa dess 
relevans utifrån studiens mål, syfte, frågeställningar samt relevant litteratur och 
tidigare forskning. 

Det studerade ämnet kan efter den genomförda studien sägas återfinnas i ett 
gränsland mellan flera olika fenomen och ämnen. Bostäder anpassade för äldre är en 
fråga som inte endast berör bostadsförsörjning utan är även kopplad till demografi, 
äldreomsorg och bostadsmarknaden i stort. Därav har det varit svårt att navigera 
bland litteraturen och den befintliga forskningen eftersom det många gånger utgick 
ifrån akademiska traditioner som inte är bekanta för oss själva. Sammantaget kan 
sägas att bostadsförsörjning kopplat till äldres boende behöver ses ur ett bredare 
ämnesperspektiv än endast samhällsplanering för att en komplett bild ska kunna 
erhållas. 

Trots att ett målinriktat urval har nyttjats så har kontaktpersonerna i de olika 
organisationerna bestämt vilka som har varit lämpliga, dock görs bedömningen att 
respondenterna har varit av relevans för studiens syfte. Bedömningen gjordes genom 
kontrollfrågor där respondenternas erfarenhet tydligt framgick. Kopplat till frågan 
om att studiens ämne är ämnesövergripande hade fler respondenter kunnat 
intervjuas. Med fördel hade dessa respondenter representerat de studerade 
kommunernas social- eller omsorgsförvaltning. 

Vid tidpunkten för studiens inledning var Ljusdals kommuns 
bostadsförsörjningsprogram ännu inte antaget utan det aktuella 
bostadsförsörjningsprogrammet genomgick en intern remiss. Utifrån vetskap 
erhållen av respondenten för det allmännyttiga bostadsbolaget i Ljusdals kommun 
fick vi reda på att dokumentet skulle antas under april 2019. Efter 
övervägande beslutades att ändå analysera det då ännu inte antagna ägardirektivet 
grundat efter en bedömning om att studiens tidsram annars inte skulle hållas. 
Beslutet visade sig vara gott eftersom bostadsförsörjningsprogrammet antogs utan 
några revideringar av den remisshandling som vi erhöll av respondenten från det 
allmännyttiga bostadsbolaget. 
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I Söderhamns kommun är en ny översiktsplan under antagande och då den 
tillgängliga samrådshandlingen som finns allmänt tillgänglig bedömdes vara mer 
aktuell än den gällande översiktsplanen från 2006 granskades i stället 
samrådshandlingen. Det finns möjligheter att samrådsförslaget kommer att 
revideras, men gällande de uppgifter som rör äldre och äldres boendesituation som 
framkom i förslaget bedöms de inte vara föremål för några större ändringar. 

Intentionen var att presentera de fullständiga kodningsschemana som ledde fram till 
respektive framtaget tema. På grund av stora datamängder blev det inte en rimlig 
lösning att bifoga kodningsschemana som bilagor. Vi bedömde att ett sådant stort 
datamaterial inte skulle ge läsaren någon ytterligare förståelse för det erhållna 
resultatet. Istället skapades kopplingsscheman för varje skapat tema som återfinns i 
bilagorna F, H, I och J. De fullständiga kodningsschemana tillsammans med övrigt 
arbetsmaterial kommer dock att sparas och kan lämnas ut vid önskemål.  
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6.2 Analys och resultatdiskussion 

De mest slående resultat som framkom under studien är betydelsen av relationen 
mellan de studerade kommunerna och respektive allmännyttigt bostadsbolag som 
framkommit i Tema 1: Relationen mellan kommunen och bostadsbolaget. Den genomförda 
studiens resultat indikerar att relationen mellan kommuner och de allmännyttiga 
bostadsbolagen har betydelse för bostadsförsörjningen och bostadsutvecklingen i de 
undersökta kommunerna. Framför allt gällande frågan om bostäder anpassade för 
äldre även om det inte går att fastställa några direkta kausala orsakssamband mellan 
tema 1 och antalet trygghetsbostäder i Söderhamns respektive Ljusdals kommun. De 
studerade fallen har påvisat betydande skillnader i samverkansformer och hur 
dialogen bedrivs mellan kommunerna och deras allmännyttiga bostadsbolag. 
Samverkansformerna är något som har betydelse för samtliga av studiens 
frågeställningar. På samma vis genomsyrar Tema 1: Relationen mellan kommunen och 
bostadsbolag de övriga teman som framkom i avsnitt 5. Resultat vilket illustreras i 
figur 22. 

 

Figur 22 Tematisk figur illustrerande relationen mellan Tema 1 och övriga teman (egen figur) 

 

6.2.1 På vilket vis planerar kommunerna för bostäder anpassade för 
äldre? 

Av Tema 2: Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar framgår det att 
bostadsbestånden i de båda studerade kommunerna är otillgängliga och dåligt 
anpassade för den rådande demografiska strukturen. I fallet Söderhamn råder 
skiftande åsikter gällande ifall det finns en generell bostadsbrist eller inte, däremot 
finns det en samsyn gällande det befintliga bostadsbeståndets bristande tillgänglighet. 
I fallet Ljusdal råder enighet om att det inte råder bostadsbrist men i likhet med 
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fallet Söderhamn framkommer det att bostadsbeståndet har en låg grad av 
tillgänglighet. Resultat från fallet Ljusdal visar dock att det finns ett behov av nya 
bostäder. Eftersom kommunen inte likställer fler bostäder med nyproduktion av 
bostäder vittnar arbetet Ljusdalshem AB bedrivit med att omvandla befintliga 
bostadshus till trygghetsboenden om den kommunövergripande inriktningen att 
anpassa det befintliga bostadsbeståndet. På plan- och byggkontoret i Ljusdals 
kommun återfinns även en anställd som ansvarar för arbetet med att administrera 
bostadsanpassningsåtgärder (Personlig kommunikation, 18 april 2019). Även i fallet 
Söderhamns bedrivs ett arbete hos det allmännyttiga bostadsbolaget med att försöka 
tillgänglighetsanpassa det befintliga beståndet. Arbetet utförs exempelvis med att 
installera hissar i de byggnader som idag saknar hiss men än har det inte tillkommit 
något trygghetsboende vare sig genom omvandling eller nyproduktion. 

Bostadsbestånden i de båda studerade kommunerna är inte bara föråldrat utan i båda 
fall domineras bostadsmarknaderna av småhus som till största del ägs av fysiska 
personer. Studien har inte kunnat påvisa vilka boendeformer som är dominerande 
bland äldre i de studerade fallen. Däremot är ett rimligt antagande utifrån de 
diagram som presenterats under avsnitt 4. Presentation av de studerade fallen att 
majoriteten av de äldre bor i småhus som de själva äger. Det skulle utifrån 
Abramsson och Andersson (2012) innebära att efterfrågan på andra boendeformer 
skulle kunna vara låg i de studerade fallen. Detta eftersom Abramsson och 
Andersson (2012) visade att äldre generellt sett byter bostad i mindre utsträckning 
än andra grupper och i synnerhet yngre äldre som bor i småhus- och 
äganderättsegmentet. Resultatet indikerar att även om många äldre skulle ha 
möjlighet att byta bostad så skulle de ändå välja att bo kvar om det fanns möjlighet, 
vilket ytterligare stärker Abramsson och Anderssons tes (2012). I den genomförda 
studien har det dock uppdagats stark efterfrågan på mellanboendeformer av typen 
trygghetsboende i båda de studerade fallen och eftersom efterfrågan är som starkast 
bland äldre i åldrarna 70 år och uppåt ligger det fortsatt i linje med Abramsson och 
Anderssons (2012) resultat. Äldre utgör alltså inte en homogen grupp i likhet med 
vad (Abramsson, 2015) säger vilket harmoniserar med Boll Hansen och Gottshalks 
(2006) insikt om att övervägande att byta bostad inte är statiska utan i hög grad kan 
påverkas av oförutsedda händelser, vilket i sin tur ytterligare tyder på att efterfrågan 
på bostäder anpassade för äldre måste ses ur fler perspektiv. 

Frågan om bostadsbrist eller inte utgör ett exempel av många kopplat till Tema 1: 
Relationen mellan kommunen och bostadsbolaget. I fallet Ljusdal tycks det råda en bred 
samsyn över dels bostadsmarknaden som helhet men även gällande frågan om 
trygghetsboenden som har beskrivits i Tema 3: Mellanboendeformer vilket saknas i fallet 
Söderhamn. De båda studerade fallen har haft en snarlik befolkningsutveckling med 
en minskad befolkningsnivå sedan slutet av 1960-talet. Trots ett minskat 
invånarantal och en växande andel äldre har det i Ljusdals kommun tillkommit ett 
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flertal lägenheter i mellanboendesegmentet vilket är en marknad som det 
allmännyttiga bostadsbolaget Ljusdalshem AB tror kommer att växa ytterligare. I 
Söderhamns kommun går planeringen och produktionen långsamt trots att det finns 
intentioner både från kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget att bygga 
trygghetsbostäder. Söderhamns kommun har både infört möjligheterna att söka en 
kommunal subvention som syftar till att täcka hyresförluster till följd av 
gemensamhetsutrymmen och givit det allmännyttiga bostadsbolaget i uppdrag att 
bygga ett trygghetsboende genom ägardirektiv. Detta gör att studiens resultat kan 
vare sig bekräfta eller avfärda Abramssons (2015) teori gällande att bristen på 
attraktiva bostäder för äldre framför allt kommer drabba kommuner med vikande 
befolkningsunderlag. Resultatet indikerar i stället att tillgången och tillkomsten av 
attraktiva boenden för äldre inte endast kan förstås utifrån marknadsekonomiska 
förutsättningar i likhet med Skifter Andersens (2011) påstående om att byten av 
upplåtelseformer inte endast kan förstås utifrån ett ekonomiskt perspektiv. 

Tema 2: Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar indikerar att kommunerna saknar 
en reell möjlighet att i detaljplaner reglera markanvändningen till specifikt 
trygghetsbostäder eller seniorbostäder eftersom boendeformerna faller in under mer 
generiska planbestämmelser. I avsaknad av adekvat planbestämmelse finns det ett 
behov av att föra en dialog mellan kommunen och olika byggherrar om behov och 
önskemål. De kommunala subventionerna som har tagits fram i Söderhamns 
kommun är ett led i arbetet med att bygga trygghetsboenden. Subventionen är tänkt 
att öka intresset från byggherrar och enligt respondent Afinns det ett intresse från 
ett flertal byggherrar att bygga trygghetsbostäder i kommunen. Intressegraden 
behöver ses utifrån kommunens storlek och det intresse som finns skulle antagligen 
inte bedömas som stort i en större kommun. De kommunala subventioner för 
trygghetsboenden som skapats i Söderhamn är en tydlig markering om att 
kommunen ser ett behov av trygghetsboenden och är beredda att underlätta den 
ekonomiska situationen för byggherrar som visar intresse att bygga 
trygghetsboenden. 

6.2.2 Hur och på vilket vis involveras de allmännyttiga 
bostadsbolagen i kommunernas bostadsförsörjning? 

Resultaten indikerar att de allmännyttiga bostadsbolagen involveras i den 
kommunala bostadsförsörjningen på flera vis. Dels involveras allmännyttorna i de 
båda studerade fallen i framtagandet av bostadsförsörjningsprogrammen där de 
bidrar med kunskaper och åsikter som nyanserar styrdokumenten. En måste förstå 
att kommunernas bostadsförsörjningsarbete består i så mycket mer än bara att ta 
fram riktlinjer för bostadsförsörjning. De granskade ägardirektiven visar i båda de 
studerade fallen att de kommunala bostadsbolagen är medel för respektive kommun 
att vara företrädd på bostadsmarknaden och i ägardirektiven hänvisas det ofta till 
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principer om koncernnytta. De allmännyttiga bostadsbolagen måste förstås som en 
del av den kommunala koncernen samtidigt som de är separerade från varandra 
genom olika lagrum och arbetar utifrån olika förutsättningar. Tema 1: Relationen 
mellan kommunen och bostadsbolaget blir här återigen aktuellt inom ramen för Tema 4: 
Allmännyttans roll. Situationen i Ljusdal tyder på att det där finns en större förståelse 
för förhållandet mellan organisationerna från kommunens sida än vad det gör i 
Söderhamns kommun vilket indikeras av de erhållna svaren av respondent B under 
avsnittet 5.4.1 Söderhamn. I Ljusdals kommun framkommer det inte några signaler 
om att det skulle finnas motsatsförhållanden mellan kommunens intentioner och det 
allmännyttiga bostadsbolagets syn på marknaden. Detta kan också ses i utformningen 
av ägardirektivet som reglerar Ljusdalshem AB där bolaget har i uppdrag att efter 
marknadens behov upprätta fler trygghetsbostäder. Ägardirektivets formulering 
vittnar om att det finns en förståelse från kommunens sida att bostadsbolaget inte 
har möjlighet att agera annat än i enlighet med de affärsmässiga principerna om de 
kommunala bostadsförsörjningsmålen ska realiseras. 

I det ägardirektiv som reglerar det allmännyttiga bostadsbolaget i Söderhamns 
kommun ger kommunen bostadsbolaget i uppdrag att upprätta ett trygghetsboende i 
kommunen. Formuleringen i ägardirektivet är av en mer definitiv karaktär än det 
uppdrag Ljusdalshem AB har erhållit av Ljusdalskommun eftersom antalet 
trygghetsboenden är angivet till ett antal om ett. Faxeholmen AB styrs inte av något 
geografiskt anvisat område men formuleringen belyser kommunens sätt att använda 
det kommunala bostadsbolaget. I dagsläget vittnar både Söderhamns kommun och 
Faxeholmen AB om att det finns efterfrågan på trygghetsboenden i kommunen vilket 
gör att uppdraget inte står stick i stäv hos någondera av parterna. Dessa skillnader 
kan eventuellt härledas till att idén koncernperspektiv kan skilja sig åt mellan de 
olika studerade fallen. I fallet Söderhamns detaljstyrs det allmännyttiga 
bostadsbolaget i högre grad än i fallet Ljusdal där det allmännyttiga bostadsbolaget 
erhåller angivna ramar i ägardirektiven. 

6.2.3 Hur arbetar de allmännyttiga bostadsbolagen för att tillgodose 
behovet av boenden riktade mot äldre? 

I Tema 3: Mellanboendeformer beskrivs trygghetsboenden som ett koncept vilket tycks 
fylla många av de bostadspreferenser som tidigare studier visat återfinns hos äldre. 
Exempelvis utgör dessa mellanboendeformer hyresrätter som enligt Skifter 
Andersen (2011) efterfrågas i allt större grad med ökande ålder och de är mer eller 
mindre underhållsfria bostäder som är anpassade efter äldres behov av tillgänglighet, 
vilket Boll Hansen och Gottschalk (2006) och Hasu (2018) påvisade var kriterier 
som efterfrågades bland äldre. Framför allt Ljusdalshem AB tycks att inom 
trygghetsboendesegmentet ha hittat en marknad som är i linje med kommunens 
bostadsförsörjningsbehov vilket vittnar om en samsyn mellan kommunen och det 
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allmännyttiga bostadsbolaget inom ramen för Tema 1: Relationen mellan kommunen och 
bostadsbolag. 

Utifrån Abramsson och Anderssons (2015) fynd gällande betydelsen av den lokala 
bostadsmarknadens struktur för var äldre väljer att flytta, blir det tydligt att de två 
allmännyttiga bostadsbolagen i Söderhamns respektive Ljusdals kommun fyller en 
viktig funktion i syftet att säkerställa ett varierat bostadsutbud. Hasu (2018) kunde 
påvisa att boendepreferenser hos bostadssökande inte var statiska utan vid de 
tillfällen en bostadsökande drevs av en push-faktor tenderade preferenserna att 
anpassas efter bostadsmarknadens utbud. Äldre som till följd av ålder blir mindre 
rörliga och förlorar en viss fysisk funktion kan i högsta grad anses drivas av en sådan 
push-faktor som tvingar bostadspreferenser att forma sig efter den lokala 
bostadsmarknadens struktur. Därav är det viktigt att det tillkommer bostäder och 
boendeformer som möter äldres preferenser i syfte att de fortsatt ska kunna delta i 
det sociala livet och inte exkluderas från samhället genom att låsas fast i icke 
anpassade bostäder. I yttersta förlängningen åligger ansvaret hos kommunen genom 
dels det juridiska ansvaret utifrån BFL (SFS 2000:1383) samt genom sitt ägande av 
de allmännyttiga bostadsbolagen. Risken är uppenbar att äldres boendepreferenser 
inte till fullo möts i någon av de undersökta kommunerna givet vad som 
framkommit i Tema 2: Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar. I de granskade 
styrdokumenten framkommer det i de båda fallen att bostadsbeståndet är föråldrat 
och har en låg grad av tillgänglighet eftersom när bostadsbyggandet var som störst i 
kommunen existerade inte den rådande kvarboendeprincipen. I dag står 
kommunerna inför ett helt annat läge när dels andelen äldre ökar och den politiska 
ambitionen är att möjliggöra kvarboende i bostäder på den ordinarie 
bostadsmarknaden så länge det är möjligt. 

Just frågan om var ett trygghetsboende ska byggas i Söderhamns kommun verkar 
utgöra en vattendelare mellan kommunen och det allmännyttiga bostadsbolaget som 
faller in under Tema 1: Relationen mellan kommunen och bostadsbolag. Enligt 
respondenten från det allmännyttiga bostadsbolaget i Söderhamn finns det viljor hos 
både kommunala politiker och tjänstemän att bygga trygghetsboenden i kommunens 
ytterkanter. Detta är enligt det allmännyttiga bostadsbolaget inte möjligt ur 
ekonomiskt synpunkt, den bristande samsynen vittnar om bristande förståelse för 
varandras organisationsformer. 

Synpunkten på var trygghetsboenden ska byggas kan också sägas ha viss koppling 
mot Granders (2015) påståenden om att allmännyttiga bostadsbolag idag endast 
bygger i lägen som skapar lönsamhet. Av det erhållna resultatet framgår det dock att 
båda de respektive allmännyttiga bostadsbolagen som har studerats menar att 
framtida exploateringsprojekt kommer att ske i centrala lägen med tyngdpunkt på 
kommunernas respektive centralort eftersom de inte bedömer att lönsamheten finns 



 

 
53 

på landsbygden vilket är i linje med Granders (2015) resultat om att allmännyttiga 
bostadsbolag endast bygger i attraktiva lägen som skapar lönsamhet. Däremot anser 
ingen av respondenterna från det allmännyttiga bostadsbolaget att det allmännyttiga 
syftet har blivit lidande sedan införandet AKBL (SFS 2010:879), vilket är kopplat till 
Tema 4: Allmännyttans roll. Dessa manifesterade ståndpunkter står i kontrast till 
Granders (2015, 2017) påståenden om att de allmännyttiga bostadsbolagen i landet 
har fokuserat allt mer på det affärsmässiga istället för allmännyttiga. En rimlig 
tolkning som kan erbjuda svar på varför de allmännyttiga bostadsbolagen anser att 
verksamheten inte har förändrats i och med AKBL (SFS 2010:879) är att de 
allmännyttiga bostadsbolagens handlingsutrymme förändrades långt tidigare. 
Exempelvis står det att läsa i SOU-rapporten (SOU 2008:38) att de allmännyttiga 
bostadsbolagens verksamhet började att förändra redan under början av 1990-talet 
samt pekar Elsinga och Lind (2013) på EU-inträdets konsekvenser. Att 
allmännyttorna förändrades långt innan införandet av AKBL (SFS 2010:879) medför 
att lagen i sig inte kan utgöra en ensam brytpunkt i bolagens historia. 
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7 Slutsatser 

Mest markant har den genomförda studien påvisat att relationen mellan 
kommunerna och de allmännyttiga bostadsbolagen har betydelse för allmännyttans 
förutsättningar att uppnå de kommunala bostadsförsörjningsmålen som har 
presenterats i avsnitt 5.1 Tema 1: Relationen mellan kommunen och bostadsbolag. I den 
bedrivna studien har frågan varit som tydligast i frågan om trygghetsbostäder. Detta 
indikerar att efterfrågan och tillgången på attraktiva bostäder för äldre inte endast 
kan förstås ur ett strikt marknadsekonomiskt perspektiv. Nedan besvaras de 
frågeställningar som utgjort studiens utgångspunkt. 

- På vilket vis planerar kommunerna för bostäder anpassade för äldre? 

Kommunerna löser bostadsfrågan för äldre genom att aktivt sträva efter att det ska 
tillkomma fler mellanboendeformer för äldre i kommunerna samt att anpassa det 
befintliga beståndet i kommuner som anses vara föråldrat. Frågan om äldres 
boendesituation är aktuell i båda de studerade fallen och i Ljusdals kommun har 
arbetet med att sörja för äldres boende kommit en bit på väg. I Söderhamns 
kommun finns starka intentioner som vittnar om frågans dignitet. Förutom att ha 
tagit fram ett separat bostadsförsörjningsprogram som explicit utreder och beskriver 
frågan om äldres boende finns en kommunal subvention att söka för byggherrar som 
bygger trygghetsboenden. 

- Hur och på vilket vis involveras de allmännyttiga bostadsbolagen i kommunernas 
bostadsförsörjning? 

De allmännyttiga bostadsbolagen involveras dels i arbetet med att ta fram riktlinjer 
för bostadsförsörjning i båda de studerade fallen. Av resultatet framkommer det att 
bostadsbolagen bidrar med kompetens som kommunen själv saknar. Vidare arbetar i 
synnerhet Ljusdalshem AB nära Ljusdals kommuns olika förvaltningar i syfte att sörja 
för att de lagstadgade syftet med kommunernas bostadsförsörjningsansvar uppfylls. 
De allmännyttiga bostadsbolagen menar att de tar ett större socialt ansvar än privata 
byggherrar vilket också är en del av bostadsförsörjningsansvaret. 

- Hur arbetar de allmännyttiga bostadsbolagen för att tillgodose behovet av boenden 
riktade mot äldre? 

De allmännyttiga bostadsbolagen i de studerade kommunen agerar utifrån 
marknadens förutsättningar där båda har identifierat en efterfrågan på 
trygghetsbostäder. I Ljusdals kommun har produktionen av trygghetsbostäder redan 
pågått under ett antal år och i juni 2019 kommer det finnas totalt tre 
trygghetsboenden i kommunen. Det allmännyttiga bostadsbolaget bedömer att det 
finns fortsatt utrymme att på den lokala bostadsmarknaden att bygga flera bostäder. 
Relationen mellan kommunen och de allmännyttiga bostadsbolagen tycks ha 
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betydelse för hur väl de senare kan fullgöra sina uppgifter och bedriva sin 
verksamhet. I fallet Söderhamn där det råder oenighet i många frågor och framför 
allt i hur och var ett trygghetsboende ska upprättas blir det svårt för det 
allmännyttiga bostadsbolaget att agera efter marknadens behov. 

7.1 Vidare forskning 

Den genomförda studien har inte tagit i beaktande att kommuner är politiskt styrda 
organisationer, vilket rimligtvis har en inverkan på ägardirektiv och hur 
kommunerna avser att använda de allmännyttiga bostadsbolagen. För att bredda 
bilden och förståelse för vikten av relationen mellan kommunerna och 
bostadsbolagen skulle en kvalitativ studie som analyserar den politiska majoritetens 
inverkan på de allmännyttiga bostadsbolagen vara något som borde uppmuntras. 

Studien har heller inte undersökt äldres inställningar till ämnet utan förlitat sig på 
tidigare forskning. En studie som undersöker nöjdheten bland boende i 
trygghetsbostäder och hur väl trygghetsboenden som boendeform möter de äldres 
preferenser skulle ytterligare komplettera kunskapsläget. 
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Bilaga A 

 

Figur 1 Flödesschema över arbetets metodprocess 
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Bilaga B 

Generiskt frågeformulär vid intervjuer med kommunerna 

• Vilken är din yrkesroll och vilken befattning har du inom kommunen? 
- Hur länge har du varit verksam inom detta? 
- Vilka/vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift/arbetsuppgifter? 

• Vad arbetade du med innan du påbörjade din nuvarande tjänst? 

• Hur ser arbetsprocessen ut när ni tar fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram? 
- Vilka aktörer/förvaltningar inom kommunen involveras? 
- Involveras några externa aktörer? (Exempelvis intresseorganisationer, allmänheten, etc.) 
à Om ja: 
- Vad bidrar de med? 

• Involveras det allmännyttiga bostadsbolaget (Faxeholmen, Ljusdalshem) i 
bostadsplaneringen/bostadsförsörjningsprogrammet 

• Hur ser de äldres boendesituation ut idag i er kommun? 

• Hur ser ni på den åldrande befolkningen och deras framtida behov av bostäder? 

• Är en åldrande befolkning en faktor som påverkar framtagandet av 
bostadsförsörjningsprogrammet? 

• Hur påverkar den framtida demografiska strukturen med en allt större andel äldre den 
fysiska planeringen generellt? 

• Beaktas äldres behov särskilt vid framtagande av detaljplaner för nya bostäder? 

• Beaktas äldres behov särskilt vid ändring av detaljplaner som möjliggör bostäder? 

• Hur ser efterfrågan på bostäder anpassade för äldre, exempelvis seniorbostäder och 
trygghetsbostäder ut idag? 

• Kommer efterfrågan på bostäder anpassade för äldre, exempelvis seniorbostäder och 
trygghetsbostäder att öka? 
- Hur arbetar kommunen med att i så fall trygga behovet? 
- Har kommunen någon planberedskap 

• Hur ser intresset ut från byggherrar? 
- Hur arbetar ni med att attrahera byggherrar till att bygga i kommunen 

• Vad har det allmännyttiga bostadsbolaget för roll i planeringen i er kommun? 
- Hur ser dialogen ut med det allmännyttiga bostadsbolaget? 

 

Specifika frågor till Söderhamns kommun 

• Hur kommer det sig att studien som genomfördes av SWECO gällande äldres boende 
initierades? 
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- Bygger projektet Attraktiva bostäder och boendemiljöer för äldre? På studiens resultat? 
• Vilket av de sex verktygen som Boverket menar är de viktigaste enligt dig? 

- Planmonopolet 
- Översiktsplanering och detaljplanering 
- Strategisk markpolitik 
- Kommunala bostadsföretag 
- Bostadsförmedling 
- Hyresgarantier 

• Hur nyttjas dessa? 
• Den andra strategin som presenteras i dokumentet Attraktiva bostäder och boendemiljöer 

nämns att man ska pröva nya lösningar 
• I enkätundersökning uppger 30% att de vill/behöver flytta? Finns det bostäder som möter 

deras behov och efterfrågan? 
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Bilaga C 

Generiskt frågeformulär vid intervjuer med de allmännyttiga bostadsbolagen 

• Vilken är din yrkesroll och vilken befattning har du inom kommunen? 
- Hur länge har du varit verksam inom detta? 
- Vilka/vilken är din huvudsakliga arbetsuppgift/arbetsuppgifter? 

• Vad arbetade du med innan du påbörjade din nuvarande tjänst? 

• Kan du beskriva företaget generellt? 

• Hur många bostäder förfogar ni över i kommunen? 

• Hur stor andel av det totala hyresbostadsbeståndet skulle du uppskatta att ni förfogar över? 

• Hur gammalt är bostadsbeståndet? 

• När byggde ni nytt senast? 

• Hur många hyresgäster har ni idag? 

• Hur ser kötiderna ut? 

• Vad har ni för snitthyror? 

• Vad accepteras som inkomstkälla? 

• Hur skulle du vilja beskriva den lokala bostadsmarknaden? 

• Hur väl anpassat är det befintliga beståndet för äldre? 
- Hur många av bostadshusen har exempelvis hiss? 

• Har ni seniorbostäder och/eller trygghetsbostäder? 
- Hur ser efterfrågan ut? 
- Finns det planer på ytterligare seniorbostäder och/eller trygghetsbostäder? 
- Om efterfrågan finns: Hur ser ni på era möjligheter att möta den efterfrågan som finns? 

• Har du någon uppfattning om äldres boendesituation i kommunen generellt? 

• Hur skulle du vilja beskriva det allmännyttiga syftet? 

• Upplever ni att Allbolagen från 2011 medfört svårigheter för er att agera med ett 
allmännyttigt syfte? 
- Om ja: På vilket sätt?  
Följdfråga: Påverkar det byggandet av seniorbostäder/trygghetsboenden? 
- Om nej: Varför? 

• Vad krävs för att ni ska initiera ett nyexploateringsprojekt? 
- Vilka är de främsta hindren? 

• Hur ser dialogen ut med kommunens Plan- och Byggkontor/ Samhällsbyggnadskontor? 
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• Involveras ni i kommunens bostadsförsörjningsarbete? 
- Hur då? 
- Vad bidrar ni med? 

 

Specifika frågor till Faxeholmen AB 

• I ägardirektivet står det under rubriken Syfte med verksamheten att ”bostadsbolagets 
verksamhet ska utgå från en social grund och på långsiktiga och affärsmässiga principer bidra 
till att stärka kommunens utveckling”. 
- Hur definierar ni social grund? 

• Bolaget har i uppdrag att bygga ett trygghetsboende, vad har ni för möjligheter att uppfylla 
det målet? 

• Bolaget har i uppdrag också att förbättra tillgängligheten i det befintliga bostadsbeståndet, 
hur arbetar ni med det? 

• I kommunens bostadsförsörjningsprogram nämns det att bostadsmarknaden i kommunen 
är svag, hur märker ni av det och hur påverkar det er i erat arbete? 

 

Specifika frågor till Ljusdalshem AB 

”Oavsett om den kommunala verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform ska den 
präglas av samma princip om koncernnytta. Det innebär att verksamheterna ska tillgodose behov 
hos olika kunder och intressenter på ett sådant sätt att även helheten inom kommunkoncernen 
gagnas. Suboptimering ska undvikas och de affärsmässiga principerna i bolagsformen 
får normalt inte missgynna den totala kommunkoncernen.” 
(Ägardirektiv, 2019) 

• Skulle du kunna förklara vad denna (suboptimering) innebär?  

• Skulle du kunna beskriva vad som menas med ”affärsmässig hållbar samhällsnytta”? 

• ”Bolagen ska aktivt delta i arbetet inom, av kommunfullmäktige, utpekade strategiska 
utvecklingsområden”, hur tar detta sig i uttryck praktiskt? 

• ”Bolaget skall fortsatt bygga trygghetsboenden utifrån efterfrågan och behov”, det stod inte 
med i det förra ägardirektivet, vad kan vara anledningen till att det skrivs in i 
ägardirektivet nu? 

• I Bostadsförsörjningsprogrammet som är ute på remiss nämns det att 
bostadsbeståndet inte är anpassat för kommunens demografiska struktur. Är det någonting 
ni upplever stämmer in på erat bestånd? 

• Hur ser ni på era möjligheter att möta den efterfrågan som finns? 
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Inbjudan till intervju: kommuner 

Hej!  
Våra namn är Niklas Lenke och David Sundholm. Vi är två studenter från 
Samhällsplanerarprogrammet i Gävle, vi skriver just nu på vår C-uppsats där vårt ämne handlar om 
bostadsplanering för äldre.  
Vi önskar därmed komma i kontakt med en person som innehar ett lämpligt ansvarsområde inom t ex 
kommunens planavdelning. Genom intervjufrågorna vill vi fördjupa kunskaperna om kommunens 
boendeplanering för äldre, hur planeringen ser ut för framtiden samt hur kommunerna använder sig 
av de kommunala bostadsbolagen.  
Deltagande i intervjun är givetvis frivilligt och de uppgifter som samlas in kommer behandlas med 
största möjliga konfidentialitet. Intervjuerna kommer om ni tillåter, att spelas in och användas i 
kandidatuppsatsen och ni kommer givetvis att erbjudas anonymitet. Efter sammanställd intervju 
kommer intervjupersonen att få möjlighet till att kommentera materialet innan vi går vidare med det. 
Det bearbetade materialet kommer att användas i kandidatuppsatsen som efter godkännande 
publiceras på DiVA samt högskolans biblioteksdatabas.  
Då vi utgår från Gävle kommer vi kunna ta oss till er kommun, men telefonintervju går också bra om 
det är ont om tid. 

Hör gärna av er om ni har några funderingar 

Mvh  

David Sundholm  Niklas Lenke 
07X-XXXXXXX  07X-XXXXXXX 
xxx16xxx@student.hig.se  xxx16xxx@student.hig.se 
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Inbjudan till intervju: allmännyttiga bostadsbolag 

Hej!  
Våra namn är Niklas Lenke och David Sundholm. Vi är två studenter från 
Samhällsplanerarprogrammet i Gävle, vi skriver just nu på vår C-uppsats där vårt ämne handlar om 
bostadsplanering för äldre.  
Vi önskar därmed att komma i kontakt med en person som innehar ett lämpligt ansvarsområde som 
involverar ämnet bostadsförsörjning, bostadsplanering och exploatering. Genom intervjufrågorna vill 
vi fördjupa kunskaperna om kommunens boendeplanering för äldre, hur planeringen ser ut för 
framtiden samt hur kommunerna använder sig av de kommunala bostadsbolagen. Deltagande i 
intervjun är givetvis frivilligt och de uppgifter som samlas in kommer behandlas med största möjliga 
konfidentialitet. Intervjuerna kommer om ni tillåter, att spelas in och användas i kandidatuppsatsen 
och ni kommer givetvis att erbjudas anonymitet. Efter sammanställd intervju kommer 
intervjupersonen att få möjlighet till att kommentera materialet innan vi går vidare med det. Det 
bearbetade materialet kommer att användas i kandidatuppsatsen som efter godkännande publiceras på 
DiVA samt högskolans biblioteksdatabas.  
Då vi utgår från Gävle kommer vi kunna ta oss till er kommun, men telefonintervju går också bra om 
det är ont om tid. 
Vi vore väldigt tacksamma om ni kunde förse oss med ägardirektiven för det kommunala 
bostadsbolaget, detta för att underlätta arbetet med vår kandidatuppsats.  

Hör gärna av er om ni har några funderingar 

Mvh  

David Sundholm  Niklas Lenke 
07X-XXXXXXX  07X-XXXXXXX 
xxx16xxx@student.hig.se  xxx16xxx@student.hig.se 
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Figur 1 Kodningsschema som nyttjades vid analys av styrdokument och intervjuer 
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Tema 1: Relationen mellan kommunen och bostadsbolaget 

 

Figur 1 Kopplingsschema illustrerande uppbyggnaden av tema 1: Relationen mellan kommunen och 
bostadsbolag 
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Bilaga G 

Tema 2: Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar 

 

 

Figur 1 Kopplingsschema illustrerande uppbyggnaden av tema 2: Bostadsbestånd och planeringsförutsättningar 
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Tema 3: Mellanboendeformer 

 

 

Figur 1 Kopplingsschema illustrerande uppbyggnaden av tema 3: Mellanboendeformer 
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Bilaga I 

Tema 4: Allmännyttans roll 

 

Figur 1 Kopplingsschema illustrerande uppbyggnaden av tema 4: allmännyttans roll 
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