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ABSTRACT 
 
Titel: Marknadsplan för AB Tierpsbyggens 55+ segment 
 
Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 
 
Författare: Sara Olsson & Ulrika Kregert 
 
Handledare: Tommy Gerdemark 
 
Datum: 2009-05-20 
 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta fram en marknadsplan för Tierpsbyggens 55+ 
segment. Vi har fått i uppdrag av AB Tierpsbyggen att ta reda på hur de på långsikt ska knyta 
till sig kunder över 55 år.  

Metod: Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i form av intervjuer. Vi har gjort 
intervjuer med anställda, potentiella och nuvarande hyresgäster till AB Tierpsbyggen. 
Intervjusvaren redovisas i empiridelen där vi har i valt att göra analyserna löpande istället för 
i ett särskilt analyskapitel.   
 
Resultat & slutsats: Vi har kommit fram till att äldre människor ställer höga krav på sitt 
boende och det är svårt för ett kommunalt bostadsföretag att hålla den standard potentiella 
kunder är vana vid. För att locka fler kunder måste Tierpsbyggen öka 55+ beståndet och 
marknadsföra 55+ områdena då få potentiella kunder känner till dessa.  
 
Förslag till fortsatt forskning: En bra utgångspunkt för ett nytt forskningsprojekt är att ta 
fram en lägenhet som människor kan åldras i. Det är en utmaning att få fram en lägenhet där 
människor i yngre pensionsåldern är villiga att flytta in trots att det finns förutsättningar för en 
90-åring att leva ett normalt liv där. 
 
Uppsatsens bidrag: Uppsatsen har bidragit med kunskap om Tierpsbyggens nuvarande och 
potentiella kunders uppfattningar och behov. Vi tror att studien är en bra grund för 
Tierpsbyggens arbete med marknadsföring mot 55+ segmentet. 
 
Nyckelord: 55+, marknadsplan, Tierpsbyggen, seniorboende 
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ABSTRACT 
 
Title: Marknadsplan för AB Tierpsbyggens 55+ segment 
 
Level: C-essay subject business economy 
 
Author: Sara Olsson & Ulrika Kregert 
 
Supervisor: Tommy Gerdemark 
 
Date: 2009-05-20 
 
Aim: The purpose of this essay is to create a marketing plan for the company AB 
Tierpsbyggen 55+ segment. The task we received from Tierpsbyggen was to find out how 
they could on a long-term be linked to customers over 55 years.    

Method: We have chosen to make use of a qualitative approach in the form of interviews. We 
have made interviews with employees, potential and present tenants in AB Tierpsbyggen. The 
answers of the interviews are reported in the empiri part where we have chosen to analyse 
continuous and not in a specific analyse chapter. 

Results and conclusions: Our conclusion is that older people have higher demand on their 
standard of living and it is difficult for a municipal housing company to keep the standard the 
potential customers are used to. To attract more costumers Tierpsbyggen will have to increase 
the number of 55+ apartments and market these areas because few of the potential costumers 
know about them.    
 
Suggestions for future research: A good starting point for a new research project is to 
develop an apartment for people to get old in. It is a challenge to develop an apartment where 
people in the younger retire age are willing to move in these apartments where there also are 
possible for a 90 years old to live a normal life.    
 
Contribution of the thesis: The essay has contributed with knowledge about the perceptions 
and needs of Tierpsbyggens present and potential costumers. We think that this study is a 
good base for the company’s further work with marketing to 55+ segment.  
 
Key Words: 55+, marketing plan, AB Tierpsbyggen, senior housing  
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KAPITEL 1 – INLEDNING 

I uppsatsens första kapitel presenterar vi arbetets bakgrund, problemformulering, avgränsningar 
samt syfte till uppsatsen. Vi kommer att förklarar vårt ämnesval och definiera olika begrepp som 
har centrala roller i arbetet. 

1.1 Bakgrund 
 
Den här uppsatsen innehåller en marknadsplan till AB Tierpsbyggen som är inriktad mot 
deras kundsegment 55+. Då detta segment är stort skiljer sig behoven mycket inom 
segmentet. Äldre människor söker boenden där det är lugnt och tryggt. Tierpsbyggen har 
därför valt att avsätta vissa områden till 55+ områden där endast människor över 55 år utan 
hemmavarande barn får bosätta sig. I Tierpsbyggens bestånd finns idag 55+ områden på sex 
orter och totalt 187 lägenheter som är 55+ klassade.1  
 
AB Tierpsbyggen är ett kommunägt bostadsföretag i Tierps kommun och är en av cirka 300 
medlemmar i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.2 Tierpsbyggen har varit 
verksamma med att bygga och förvalta bostäder åt kommunens invånare i över fyra 
decennier.3 Tierps kommun är belägen längst kusten mellan Uppsala och Gävle och har cirka 
20 000 invånare. Av dessa är det cirka 35 % som har en ålder på 55 år och uppåt.4 Den största 
orten är Tierp som ligger centralt i kommunen. Det finns varierande boendemiljöer i 
kommunen som t.ex. små brukssamhällen samt kustorter med närliggande skärgård.5  
 
Tierpsbyggen äger och förvaltar totalt 1 749 bostäder och den sammanlagda ytan uppgår till 
116 951 kvm. De hyr även ut lokaler där t.ex. grupp- och äldreboende har sin verksamhet. På 
sammanlagt tolv orter i kommunen finns hus som ägs och förvaltas av bostadsföretaget. Det 
innebär att Tierpsbyggen har hus som är fördelade över hela kommunen. De finns i Karlholm, 
Söderfors, Mehedeby, Västland, Skärplinge, Hållnäs, Tobo, Örbyhus, Månkarbo, Tierp, 
Tierps Kyrkby och Lövstabruk. Ungefär hälften av bostäderna finns i Tierp där även bolagets 
centrala administration är placerad.6  
 
Hösten 2007 byggdes nya E4:an som går rakt igenom kommunen. Den har hjälpt till att skapa 
bättre kommunikationsmöjligheter i regionen till både norra och södra Sverige.7 Under 2008 
ökade befolkningen med 85 personer i kommunen. Flyttningsnettot låg under samma år på 
148 personer, vilket betyder att fler flyttat till än från kommunen.8 Fler väljer att flytta till 
kommunen från bl.a. Stockholm och Uppsala. Den nybyggda motorvägen har bidragit till att 
kommunen blivit mer attraktiv. Tierpsbyggen har även märkt av den positiva trenden då de 
har mindre tomma lägenheter nu än tidigare.9 
 

                                                 
1 Intervju med Tierpsbyggens VD Roger Kjettselberg 2009-04-07 
2 http://www.sabo.se/om_sabo/Sidor/default.aspx, 2009-03-28, kl. 10.12 
3 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50, 2009-03-29, kl. 
10.34 
4 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262456.aspx, 2009-03-28, kl. 09.27 
5 http://www.tierp.se/kommunen.4.1f78b68fc3015bd9d7fff119.html, 2009-03-28, kl. 09.24 
6 Årsredovisning 2008 – AB Tierpsbyggen sid. 4 
7 http://www.sr.se/cgi-bin/uppland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1645534, 2009-03-28, kl. 09.48 
8 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262456.aspx, 2009-03-28, kl. 09.27 
9 http://www.sr.se/cgi-bin/uppland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1645534, 2009-03-28, kl. 09.48 
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1.2 Definitioner 
 
AB Tierpsbyggen –  Vi har i detta arbete valt att använda Tierpsbyggen som benämning på 

företaget för att få en bättre variation och en bättre läsbarhet.  
 

55+områden–  Är Tierpsbyggens områden där det endast är boenden som är äldre än 55 
år utan hemmavarande barn. Bostäderna riktar sig alltså till dem som är i 
övre medelåldern eller äldre och hör inte till de särskilda boendeformerna 
där det erbjuds vård. Bostäderna ingår i det vanliga bostadsbeståndet och 
är utformade utifrån äldres behov av god tillgänglighet. I det flesta 
områdena finns gemensamma utrymmen för samvaro och 
hobbyverksamhet.10 

 
Tierps Köping –  Tierps centralort 
 
SPF –  Sveriges Pensionärsförbund 

1.3  Ämnesval 
 
Vi har under utbildningen läst tre marknadsföringskurser och intresset för marknadsföring har 
växt sig starkare under tiden. När det var dags att besluta oss om inom vilket ämne vi skulle 
skriva c-uppsatsen var vi båda inställda på att välja marknadsföring. Vi tror att intresset för 
marknadsföring till stor del grundar sig redan i A-kursen där vi hade en fantastisk föreläsare 
som fick stora delar av gruppen att fatta tycke för ämnet.  
 
Varför valde vi då att göra en marknadsplan? Vi har tidigare under utbildningen gjort en 
marknadsplan för Svenska Kyrkan i Gävle. Det var ett mycket givande arbete och vi lärde oss 
mycket under arbetets gång.  Då vi läser ekonomi – och fastighetsprogrammet var vi 
angelägna om att knyta vår c-uppsats till fastighetsbranschen där vi i framtiden ska verka. När 
AB Tierpsbyggen kontaktade oss och ville ha hjälp med att göra en marknadsplan var vi 
överrens om att vi skulle anta utmaningen. Eftersom vi inte har haft någon praktik under 
studietiden tror vi båda att arbetet kan ge oss en bra inblick i hur det är att arbeta som 
marknadsansvarig i ett allmännyttigt bostadsföretag och hur det fungerar inom 
fastighetsbranschen.  

1.4 Problemformulering 
 
I samspråk med AB Tierpsbyggen har vi bestämt att vi ska göra en marknadsplan åt företaget. 
Vi kommer att fokusera på deras kundgrupp 55+ och hela marknadsplanen kommer att 
inriktas mot den kundgruppen. I handlingsplanen ska vi ta reda på hur de kan få fler kunder 
som är 55+ att sälja sin villa för att flytta till Tierpsbyggens hyreslägenheter i ett tidigare 
skedde i livet än vad de gör idag. Vi kommer att försöka ta reda på vad nuvarande och 
potentiella 55+ kunder förväntar sig av Tierpsbyggens 55+ områden. På så sätt kan vi 
bestämma vilka strategier som Tierpsbyggen ska ha för att bemöta de äldres behov på längre 
sikt.   
 

                                                 
10 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
24, kl. 12.01, sid 78 
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Problemfrågor; 
 

• Vilka förväntningar har Tierpsbyggens nuvarande och potentiella kunder på företagets 
55+ områden? 

• Vilka strategier ska Tierpsbyggen använda sig av för att bemöta de äldres behov? 

• Hur ska Tierpsbyggen konkret gå till väga för att locka fler personer som är 55+ att 
vilja flytta till deras hyreslägenheter?  

1.5 Syfte 
 
Vårt syfte med uppsatsen är att underlätta AB Tierpsbyggens beslutsprocesser genom att göra 
en marknadsplan som är inriktat mot deras 55+ segment. I handlingsplanen kommer vi att ge 
förslag på hur Tierpsbyggen ska knyta till sig fler kunder inom 55+ segmentet och hur de kan 
möta de äldres behov på längre sikt.  
 

1.6 Avgränsningar 
 
Vi har i den här marknadsplanen valt att avgränsa oss till AB Tierpsbyggens marknadsföring 
mot 55+ åringar. Vi har valt att inte avgränsa oss till någon ort i Tierpsbyggens bestånd, utan 
se Tierpsbyggen som ett företag med hela sitt bestånd i marknadsplanen. Dock kommer vi att 
avgränsa oss till boenden i Tierp i intervjuerna. Vi har valt att göra det på grund av att Tierp 
är centralorten där huvudkontoret ligger och där Tierpsbyggen har sitt största bestånd. Vi tror 
att det kommer bidra till en rättvis handlingsplan. I handlingsplanen kommer vi att rikta in oss 
på hur Tierpsbyggen ska möta de äldres behov och vi har valt att inte ha med någon budget i 
handlingsplanen.  
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KAPITEL 2 – TEORI 
I kapitel 2 presenterar vi fyra olika modeller som vi sedan jämför. Därefter ges en motivering till 
de modeller vi valt att använda oss av i arbetet. Vi tar sedan upp relevanta teoriavsnitt som 
behandlar arbetet med att framställa en marknadsplan.  

2.1 Marknadsplan11  
 
Företag marknadsplanerar för att på ett maximalt sätt tillvara ta företagets potentiella 
möjligheter på marknaden. Företag är även intresserade av att maximera dess utbyte per 
satsad marknadsföringskrona. Detta åstadkoms genom att;  

� Möjligheterna på marknaden identifieras tydligt. 
� Företaget eftersträvar att behovsanpassa verksamhetens olika utbud till de krav som 

marknaden ställer.  
� Företaget skapar en optimal balans mellan de olika konkurrensmedlen som ingår i 

företagets marknadsmix.   
 
Marknadsplanering syftar till att skapa en bra överblick över det egna företagets olika 
aktiviteter på marknaden. Överblicken ger ett bra underlag för om de utnyttjar företagets 
knappa resurser på det mest effektiva sättet eller om företaget bör omprioritera. En 
fungerande marknadsplanering är ett rationellt och pådrivande sätt att systematiskt identifiera 
och utnyttja befintliga och nya möjligheter för företaget på de marknader där man är verksam. 
Marknadsplanen ger möjlighet till uppföljning och mätning av effektiviteten i ett företags 
marknadsorganisation på samma sätt som inom andra områden inom organisationen. 
 
”Marknadsplaneringens roll är helt enkelt att sträva mot att samordna och kraftansamla ett 
företags totala resurser mot de delar i marknaden där största sannolikheten för framgång 
finns”12 
 
En viktig aspekt innan man börjar marknadsplanera är att ta ställning till vilken eller vilka 
delar av företaget marknadsplanen ska omfatta. Företaget kan välja att göra en marknadsplan 
för en produkt, en hel produktgrupp, ett särskilt marknadssegment eller för hela företaget. 
Oftast arbetar företag med en flerårig strategisk plan, t ex omfattande tre år som sedan bryts 
ned till ettåriga marknadsplaner.  Dessa planer kombineras oftast genom att upprätta en 
strategisk och övergripande total plan för företaget kompletterad med detaljerade planer t.ex. 
för produktgrupper eller marknadssegment.  
 
 

Övergripande total strategisk plan för hela företaget, t ex en 3-årsplan. 

 
Marknadsplan för 
produktgrupp A 

 
Marknadsplan för 
produktgrupp B 

 
Marknadsplan för visst 

marknadssegment 

 
Marknadsplan för viss 
geografisk marknad 

Figur 1; Olika typer av marknadsplaner 
Källa; Andberg & Eliasson, Marknadsplanen, 2002, Liber, Malmö sid. 12 

                                                 
11 Andberg & Eliasson, Marknadsplanen, 2002, Liber, Malmö. Sid. 11  
12 Ibid 
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2.1.1 MIO-modellen13 
MIO-modellen är ett verktyg för marknads- och kundorientering och utgår från företagets 
konkreta situation. Den kan användas för tre huvudsyften; Affärsutveckling & 
marknadsplanering, verksamhetsstyrning eller marknadsrevision. 
MIO-modellen har tre centrala frågor som utgångspunkt: 

� Vem ska vi erbjuda något? (Marknad) 
� Vad ska vi erbjuda? (Integration) 
� Hur ska vi producera vårt erbjudande? (Organisation) 

Ett företags affärsidé talar om hur man tjänar sina intäkter, vilka kunder man har, vad man 
erbjuder och hur man organiserar sig för detta. Det är MIO-modellens uppgift att omvandla 
affärsidén till en fungerande affärslogik genom att binda samman grundperspektiven ovan 
med de fyra faser beslutsprocessen omfattar; 

� Nulägesbeskrivningen 
Nulägesbeskrivningen ska presenteras kort och det gäller att lyfta fram kärnan i 
företagets marknadssituation och tyngdpunkten i nuvarande kundrelation och 
organisation. Genom detta skapar man en bild av hur företagslogiken fungerar i 
nuläget.  

� Framtidsanalysen 
Framtidsanalysen tar mest tid. Här ska man ta fram ny information och hitta 
alternativa marknadsval, interaktionsverktyg och organisationsformer.  

� Strategival 
Strategivalen är viktiga vägval inför framtiden. Utfallet av strategiska överväganden 
ställs mot strategiska nyckeltal.  

� Handlingsprogram 
Handlingsprogrammet ska innehålla kortsiktiga kampanjer som företaget ska försöka 
ha som ram för olika insatser under max ett år.  

 
Syftet med MIO-modellen är att erbjuda ett verktyg som gör det lättare att få sammanhang i 
företagsekonomins kunskapsmassa. MIO-modellen placerar företagsekonomins centrala 
begrepp i ett överblickbart sammanhang och gör dem mer användbara. 
 

Figur 2; MIO-modellen med de grundläggande nyckelbegreppen. 
Källa; L-T Eriksson, Marknadsorientera ditt företag, 1999, sid. 25,  
Layout från; Examensarbetet; Underlag till marknadsplan för Fico store. Av P. Löfgren & E. Malmgren (2008) 

                                                 
13 Lars Torsten Eriksson, Marknadsorientera ditt företag, 1999, Gävle sid 18-24 
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2.1.2 Strategic market management  
Startegic market management är en modell som är designad för att hjälpa företaget att välja 
strategi och fatta beslut. Kundanalys, konkurrentanalys, marknadsanalys och omvärldsanalys 
är de olika delarna i externanalysen och handlar om hur företaget påverkas av omgivningen 
nu och i framtiden samt hur företaget förstår den. Möjligheter, hot, trender och den strategiska 
osäkerheten i omgivningen som påverkar företaget är fokusområden och delar som företaget 
ska identifiera i extern analysen. En internanalys ska ge en grundlig förståelse av viktiga 
strategiska perspektiv om företaget och ska innehålla en utförandeanalys och viktiga faktorer 
av strategiska val.14 Den externa och interna analysen ska ligga som grund för strategivalen.15    
 
Strategiska analysen bygger i sin tur på information från den externa och interna analysen.  
Företaget identifierar ett antal strategier som företaget kan välja mellan genom den strategiska 
analysen ihop med företagets vision. Sedan ska de strategier som företaget valt implementeras 
i företagets alla delar.16 

 
Figur 3; Strategic market management 
Källa; Aaker, Strategic market management, 2005, seventh edition, sid. 1,  
Layout från; Examensarbetet; Underlag till marknadsplan för Fico store. Av P. Löfgren & E. Malmgren (2008) 

                                                 
14 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 21 
15 Ibid, sid 19 
16 Ibid, sid 19-20 
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2.1.3 Marknadsplanen17 
Andberg och Eliasson har skrivit en praktisk handledning till hur man arbetar fram en 
marknadsplan. Modellen redovisas i boken Marknadsplanen – Praktisk handledning för 
marknadsplanerare. Marknadsplanen är tänkt att användas som ett underlag för att inom ett 
företag skapa förutsättningar för ett gemensamt synsätt på vad som menas med effektiv 
marknadsplanering.  

 
 
Figur 4; Marknadsplanen 
Källa; Andberg & Eliasson; Marknadsplanen, 2002 Liber, Malmö 

                                                 
17 Andberg & Eliasson; Marknadsplanen, 2002, sid. 8-12 
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2.1.4 The Business Strategic Planning Process18
  

I boken Marketing Management presenterar Kotler en modell om hur en marknadsplans 
struktur kan tänkas se ut. Han kallar den The Business Strategic Planning Process. Modellen 
har sju steg var av det första är företagets affärsidé. Marknadsplanens syfte är att utforma 
strategier utifrån affärsidén. I steg två görs en SWOT- analys av omgivningen och 
organisationen i en extern och intern analys. I den externa analysen försöker företaget hitta 
möjligheter och hot. De ska även hitta viktiga trender och potentiella händelser och försöka ta 
reda på om de kan uppfattas som hot eller möjligheter. I intern analysen ska den egna 
verksamhetens starka och svaga sidor bedömas. Det tredje steget är målformulering där 
inriktningsmål samt preciserade mål bestäms. Det fjärde steget är strategiformulering där de 
tidigare analysstegen (1- 3) leder företaget till att bestämma lämpliga strategier. I det femte 
steget, programformulering, ska företaget formulera mer i detalj program som har i uppgift att 
se till att strategierna genomförs. Det sjätte steget är genomförande, som är steget då 
strategierna och programmen verkligen genomförs. Det sista och sjunde steget är feedback 
och kontroll. Efter genomförandet av strategier och handlingsprogram krävs en kontinuerlig 
uppföljning och utvärdering av resultaten.   
 
 
 

 
Figur 5; Marketing management 
Källa; Kotler, P. 2003. Marketing Management 12e.  sid.51,  
Layout från; Examensarbetet; Förslag till marknadsplan – pokerpayback.com. Av N. Ryhage & J. Ward (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Kotler. P, Marketing Management, 2003, sid. 51-59 
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2.1.5 Likheter och skillnader mellan modellerna 
För att analysera modellerna har vi valt att göra en tabell där vi på ett överskådligt sätt kan se 
likheter och skillnader.  
 
 Aaker L-T Eriksson Andberg & 

Eliasson 
Kotler 

Nulägesbeskrivning  X   
Konkurrentanalys X X X X 
Kundanalys X X  X 
Marknadsanalys X X X  
Omvärldsanalys X X X  
Situationsanalys   X  
Internanalys X X   
Positionering  X X X 
     
Hot  X X  X 
Möjligheter X X  X 
Styrkor X X  X 
Svagheter X X  X 
     
Vision   X  
Affärsidé   X  
Strategival X X X X 
Mål   X X 
     
Handlingsplan X X X X 
     
Uppföljning X   X 
 
Figur 6; Likheter och skillnader mellan modellerna 

2.1.6 Val av modell 
Tierpsbyggen gav oss som uppgift att ta reda på hur de kan locka människor över 55 år till 
deras 55+ lägenheter på lång sikt. Därför anser vi att det är vår uppgift att ta fram strategier 
till Tierpsbyggen då strategier sträcker sig 3- 5 år framåt i tiden19 och är ett sätt för 
Tierpsbyggen att nå sina mål. Då vi ska ta fram strategier anser vi att det är bäst att utgå ifrån 
David Aakers modell Strategic Market management som är designad för att hjälpa företag att 
ta fram och välja strategier.20 Som tabellen ovan visar har modellen många likheter med de 
andra modellerna vi studerat. Alla modeller har alla en konkurrensanalys, strategier och någon 
form av handlingsplan.  
 
En vikig aspekt med Aakers modell är att den saknar nulägesbeskrivning och direkt börjar 
analysera interna och externa faktorer. Vi har därför valt att komplettera Aakers modell med 
Lars-Torsten Erikssons MIO-modell. Från MIO-modellen kommer vi ta nulägesbeskrivningen 
vilket gör att vi kan analysera nuläget och ha det som utgångspunkt för arbetet.  

                                                 
19 Andberg & Eliasson; Marknadsplanen, 2002, sid 12 
20 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 21 
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Som går att utläsa av tabellen ovan kompletterar dessa två modeller varandra bra. Det är 
endast fyra punkter som skiljer dem åt. Saknar den ena modellen ett avsnitt har den andra det 
istället. Dock saknar båda modellerna avsnitten vision och affärsidé. Då dessa ingår i L-T 
Erikssons nulägesbeskrivning i MIO- modellen anser vi att marknadsplanen blir komplett 
ändå. Vi anser att vårt val att kombinera dessa två modeller kommer bidra till att vi kan 
framställa en så bra marknadsplan som möjligt till Tierpsbyggen. 

2.2 Nulägesanalys 
 
Det första steget i en marknadsplan är att analysera företagets nuläge. Nulägesbeskrivningen 
ska enligt L-T Eriksson vara som ett fotografi av företaget i dagsläget.21 Nulägesanalysen görs 
för att företaget ska skapa en gemensam uppfattning om företagets utgångsläge.22 
 
Enligt MIO-modellen ska nulägesbeskrivningen delas in i fyra delar; Kunder, konkurrenter, 
kundrelationer och organisation. Vi har i vårt arbete valt att dela in nulägesanalysen enligt 
MIO-modellens tre huvudområden med underrubriker enligt följande; Marknad – kunder, 
konkurrenter, Interaktion – verksamhetsidé, produkt, påverkan, pris, plats, personal samt 
Organisation. Nulägesbeskrivningen ska ge svar på frågor som; 

� Hur ser vår marknad ut idag? 
� Vilken kapacitet och vilken kompetens erbjuder vi denna marknad? 
� Vilka vägar använder vi nu för att nå kunderna med vårt kunnande? 23 

2.2.1 Marknad  
Den första delen i en marknadsplan är att göra en grov definition av företagets marknad. 
Företagets marknad är oftast uppdelad i ett antal delmarknader med olika målgrupper och 
olika marknadssegment.24 Nulägesanalysen av marknaden ska ge en bild av vilka kunder 
företaget har och vilken konkurrens företaget har i dagsläget. För att ta reda på det kan 
företaget fundera på vem som idag betalar för företagets erbjudanden? Hur ser kund- och 
konkurrensbestämningen ut? 25 
 
Kunder  
Kundanalysen handlar om att ta reda på vilka som idag är företagets kunder. För att ta reda på 
det måste företaget till att börja med ta reda på vilka som idag köper produkterna och 
tjänsterna. Företaget måste även ta reda på vart köparna finns och vilka volymer de köper. Det 
mesta av denna information kan företaget få fram genom dess kundförteckning, fakturering 
och andra interna källor.26  
 
Ett problem som fastighetsföretag står inför är att konstatera vilka som är företagets kunder. 
Är det personen som står på kontraktet eller är det personerna som bor i lägenheten? Tommy 
Gerdemark skriver i sin avhandling att när det gäller att definiera vem kunden är kan det vara 

                                                 
21 Lars Torsten Eriksson, Marknadsorientera ditt företag, 1999,Förlag Hultén, Gävle sid. 24 
22 Andberg & Eliasson Marknadsplanen sid 19 
23 Lars Torsten Eriksson, Marknadsorientera ditt företag - en presentation av MIO-modellen för 
affärsutvecklingsprogram, 2004, förkortad version, sid 25 
24 Andberg & Eliasson Marknadsplanen sid. 21 
25 Lars Torsten Eriksson, Marknadsorientera ditt företag - en presentation av MIO-modellen för 
affärsutvecklingsprogram, 2004, förkortad version, sid 26 
26 Ibid. sid. 26 



   

  
 - 17 - 

intressant att skilja på köpare och användare. Han skriver vidare att när det gäller boende kan 
den som hyr lägenheten och formellt står för kontraktet betraktas som köpare. Men så fort det 
finns mer än en som bor i lägenheten finns det fler användare än köpare. Då gäller det att alla 
som använder och bor i bostaden trivs för att inte köparen ska säga upp kontraktet. Gerdemark 
skriver i sin avhandling att samtliga boende i bostaden ska betraktas som kunder, kanske även 
släktingar och besökare.27 
 
Konkurrenter 
När företaget kommit fram till vilka som är företagets kunder är det dags att göra en 
konkurrentanalys. Det här steget handlar om att identifiera vilka alternativ kunderna har på 
marknaden.  För att ta reda på det kan företaget ställa följande frågor; Vilka är företagets 
konkurrenter? Vilka tävlar vi med?28    

2.2.2 Interaktion 
Interaktionen i nulägesbeskrivningen redogör hur samspelet mellan företaget och marknaden 
ser ut. På ett konkret och enkelt sätt kan marknadssamspelet beskrivas genom de 
grundläggande P:na. Det handlar om produkt-, pris-, distributions- (plats) och 
kommunikationsbestämningar (påverkan).29 De fyra P:na, som brukar kallas ”marketing mix” 
fungerar som ett verktyg i ansträngningarna att påverka kunderna att köpa eller använda 
företags produkter eller tjänster. Med utgångspunkt i P:na utarbetar företaget en kombination 
av konkurrensmedel. Det som sker under tiden när tjänsten produceras är centralt för 
kundupplevelsen och återköp. För att markera den centrala roll som personal och kunder har i 
tjänsteföretag har forskare föreslagit att antalet P:n ska utökas och bl.a. även innefatta 
personal.30  
 
Affärsidé  
En redogörelse eller en slags sakframställning av företagets ändamål och syfte brukar kallas 
verksamhetsidé eller affärsidé. En affärsidé ska ge uttryck för existensberättigande och ge 
svar på frågorna; 
 

� Vilken bransch är vi i? 
� Vilka är våra kunder? 
� Varför finns just vårt företag? 
� På vilka sätt kan vi vara unika eller bättre än konkurrenterna?31 

 
En tydlig affärsidé kan fungera som en ”osynlig hand” som guidar människor i ett företag så 
att de kan jobba självständigt och fortfarande gemensamt mot företagets övergripande mål. 32 
 
En vision är en slogan som ska fånga tidens behov.  Företagets affärsidé bör skaffa sig en 
vision och en riktlinje för företaget de nästkommande 10- 20 åren.  Den ska inte ändras efter 

                                                 
27 Tommy Gerdemark; Kundorientering – oklarheter på den självklara vägen.  Sid. 76 
28 Lars Torsten Eriksson, Marknadsorientera ditt företag, 1999, sid. 97  
29 Lars Torsten Eriksson, Marknadsorientera ditt företag - en presentation av MIO-modellen för 
affärsutvecklingsprogram, 2004, förkortad version, sid. 30 
30 Echeverri P, Edvardsson B – Marknadsföring I tjänsteekonomin, 2002, sid. 41 
31 Kotler P - Principles of Marketing- Fourth European edition, 2005, sid, 51     
32 Ibid. sid, 51     
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bara några år för att omgivningen förändras. Ett företag måste omdefiniera sin affärsidé om 
den har tappat sin trovärdighet och inte längre definierar en optimal kurs för företaget.33 
 
Produkt 
Produkter är allt som kan bli erbjudet till en marknad för kännedom, anskaffning, användning, 
eller konsumtion som kan tillfredställa ett önskemål eller ett behov. Det inkluderar fysiska 
syften, tjänster, personer, platser, organisationer och idéer.34  
 
I tjänstemarknadsföring pratas det om kärntjänst, stödtjänst och bitjänst. Inom dessa 
kategorier kan fysiska produkter inkluderas. När det gäller tjänster så innebär kärntjänsten 
basen för verksamheten och kärnan i kunderbjudandet. I stället för ”verklig produkt” pratas 
det om stödtjänster som är den service och det tillhandahållande av varor som behövs för att 
tjänsten ska fungera. ”Utökad produkt” kan jämföras med bitjänster som är de tjänster och 
produkter som egentligen inte behövs, men vars syfte är att göra erbjudandet mer attraktivt. 
En kombination av kärn-, stöd, och bitjänster bygger upp ett tjänstepaket.35 
 
Kommunikation/ Påverkan 
Kommunikationsbestämningar är de aktiviteter som kommunicerar produkten eller tjänsten 
och deras förtjänster till målkunder och övertalar dem att köpa.36 Tjänsteföretag använder 
interaktiv kommunikation, d.v.s. kommunikation som sker ansikte mot ansikte mellan kund 
och frontpersonal, samt extern kommunikation, d.v.s. annonser, reklam och annan 
marknadskommunikation. 
 
Det finns många sätt att kommunicera på, men det är den personliga kommunikationen som är 
viktigast i tjänsteföretag. Frontpersonalens bemötande är viktigt för att kunder ska uppleva en 
känsla av tillfredställelse. Att slarva med kvaliteten i servicemöten kan innebära en risk då det 
kan leda till förlorade kunder.37 
 
Pris  
Priset är de belopp av pengar debiterat för en produkt eller service, eller summan valutor som 
kunder byter mot fördelar av att ha användning av produkter och tjänster.38 Den traditionella 
prissättningslogiken är att tillgång och efterfrågan styr hur priset sätts. Det finns många 
faktorer som påverkar prissättningen hos ett företag, både interna och externa.39   
 
Distribution/ Plats 
När man har bestämt hur målmarknaden ser ut och vilken prisstrategi man ska använda sig av 
är det viktigt att tänka på hur distributionen av varan eller tjänsten ska utformas för att 
organisationen ska nå ut med dessa till kunderna. Det är avgörande för hur kunden ska 
uppfatta kvalitén och det faktiska värdet på det de köper.40 Distributionsbestämningar är alla 
företagsaktiviteter som gör produkten eller tjänsten tillgänglig till målkunden.41 Människorna 

                                                 
33 Kotler P - Principles of Marketing- Fourth European edition, 2005 sid, 53 
34 Ibid. sid, 34     
35 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring I tjänsteekonomin, 2002, sid. 114 
36 Kotler P, Principles of Marketing, Fourth European edition, 2005,  sid, 34    
37 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring I tjänsteekonomin, 2002, sid. 409 
38 Kotler P, Principles of Marketing, Fourth European edition, 2005, sid, 34     
39 Ibid, sid, 665     
40 Kotler P, Principles of Marketing, Third European edition, 2001, sid. 737 
41 Kotler P, Principles of Marketing, Fourth European edition, 2005,  sid, 34    
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i en organisation bör vara mentalt inställda på att tjäna och hjälpa andra människor då service 
bygger på tillgänglighet.42 Exempel på tillgänglighet är lokalisering, öppettider, telefontider 
och möjligheten till annan kommunikation.43   
 
Personal 
I tjänsteföretag produceras och konsumeras tjänsten oftast i samma ögonblick. Den person 
som utför tjänsten är en viktig del av tjänsteproduktionen. Hur tjänsten produceras och 
överlämnas kan få en avgörande betydelse för kunden beroende på hur personalen agerar och 
beter sig.44  

2.2.3 Organisation 
De viktigaste ledningsformerna (hierarkin) och indelningen i avdelningar brukar visas i ett 
organisationssystem.45 Organisationssystem är det formella systemet av arbetsuppgifter och 
auktoritetsrelationer som kontrollerar hur människor koordinerar deras handlingar och 
använder resurser för att nå företagets mål.46     
 
L T Eriksson skriver att kvaliteten på det företaget gör, bestäms av dess kompetens. På 
marknaden konkurrerar företagen genom sitt kunnande. Företagets kapacitet har en central 
betydelse när det gäller förmågan att kunna möta variationer i efterfrågan. Frågor som ett 
företag bör ställa sig är; 
 

� Hur samarbetar vi resurser för att tillfredställa marknaden?  
� Hur kapabel är vår organisation och vilken kapacitet har vi?47 

2.3 Externanalys  
Externanalys är en analys av externa faktorer som påverkar företaget. Analysen handlar om 
att förstå omgivningen och hur företaget påverkas av den både nu och i framtiden. Extern 
analysen består av fyra delar; kundanalys, konkurrentanalys, marknadsanalys och 
omvärldsanalys. En viktig fråga att ta ställning till är om man ska analysera hela företaget 
eller t.ex. endast en avdelning? En externanalys görs oftast en gång om året och leder till 
återkoppling, utvärdering och ändring av strategier. Analysen och informationen måste vara 
kontinuerlig då behovet av strategisk utvärdering är kontinuerlig. Externanalysen ger svar på 
frågor som; 
 

� Vilka tillväxtområden ska få investeringar? 
� Ska företaget inträda nya marknader? 
� Vilka är nyckelfaktorerna till framgång? 
� Vilka tillgångar och kompetens ska skapas, höjas eller bevaras?  
� Vad ska vår positioneringsstrategi, segmenteringsstrategi, distributionsstrategi och 

varumärkesstrategi vara? 48 

                                                 
42 Magnusson M, Forssblad H, Marknadsföring i teori och praktik, 3:e upplaga, sid. 225 
43 Gezelius C, Wildenstam P, Modeller och principer, sid. 183 
44 Gezelius C, Wildenstam P, Modeller och principer, sid. 189 
45 Bakka F Jörgen, Fivesdal Egil, Lindkvist Lars (2006) Organisationsteori, s 42 
46 Jones R Gareth (2004) Organizational theory, design and change, s 25 
47 Eriksson L T (2004) Marknadsorientera ditt företag – en presentation av MIO-modellen för 
affärsutvecklingsprogram s 29- 30 
48 Aaker D, Strategic Market Management, 2008, eight edition, sid 19 
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2.3.1 Kundanalys 
När företaget kommit fram till vilka som är ens kunder i dagsläget är det dags att analyser 
kunderna. Kundanalysen tar upp frågor inom tre områden; 
 

1. Segmentering 
2. Kundernas motiv och drivkrafter 
3. Otillfredsställda behov  

 
Segmentering 
Segmentering handlar om att klassificera kunderna, att dela in dem i mindre grupper med 
liknande egenskaper. Alla kunder är olika och det betyder att företaget inte kan närma sig alla 
kunder på samma sätt.  Ett erbjudande kan sällan tillfredsställa alla kunder.49  
 
Segmentering har olika utgångspunkter t.ex. skillnader i behov, kvalitetskrav eller 
betalningsvilja.50 När man ska dela upp marknaden i segment finns det otaliga variabler att gå 
efter. Aaker delar upp dessa variabler i två grupper;  

� Variabler orelaterade till produkten 
� Produktrelaterade variabler 

 
Variabler som är orelaterade till produkten kan t.ex. vara geografiskt, typ av organisation, 
livsstil, kön, ålder eller sysselsättning. Produktrelaterade variabler kan t.ex. vara användning, 
användartyp, priskänslighet, konkurrenter, varumärkeslojalitet eller användningsområde.51 
 
Kundernas motiv och drivkrafter52 
När företaget har segmenterat sina kunder är nästa steg i kundanalysen att ta reda på 
kundernas motiv och drivkrafter. Vad är det som ligger bakom kundernas inköpsbeslut, varför 
köper kunden produkten och hur skiljer det sig mellan segmenten?  
 
Ett bra verktyg för att ta reda på kundernas motiv är genom att använda sig av kvalitativ 
research. Kundundersökningar, gruppdiskussioner, djupintervjuer eller kundfallstudier kan 
företaget ta fram riktiga motiv som inte kommer fram genom strukturerade listor. Man kan 
genom dessa undersökningar få fram strategiska insikter om kunders behov och motiv som 
inte kan komma fram på annat sätt.  
 
Otillfredsställda behov53 
Ett otillfredsställt behov är ett behov hos kunderna som inte blivit tillfredsställt av existerande 
produkterbjudanden på marknaden. Det allra bästa sättet att identifiera otillfredsställda behov 
är genom att använda sig av kunderna. t.ex. genom intervjuer, marknadsundersökningar och 
gruppdiskussioner med kunder kan företaget få reda på vad kunderna har för otillfredsställda 
behov.    

                                                 
49 Magnus Söderlud, Segmentering, 1998, sid 14 
50 Echeverri P, Edvardsson B, Marknadsföring i Tjänsteekonomin, 2002, sid 387 
51 Aaker D, Strategic Market Management, 2008, eight edition sid 25-29 

52 Ibid. sid 29-32 

53 Aaker D, Strategic Market Management, 2008, eight edition, 33-35 
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2.3.2 Konkurrentanalys54 
Den andra delen av externanalysen är att göra en konkurrensanalys. Konkurrensanalysen ska 
fokusera på att identifiera hot, möjligheter, och strategisk osäkerhet som skapas av befintliga 
och potentiella konkurrenters handlingar, nackdelar eller fördelar. Syftet med denna analys är 
bl.a. att se hur man kan behålla de hållbara konkurrensfördelarna man har.  
 
Identifiera konkurrenterna 
När företaget ska identifiera företagets konkurrenter gäller det att man gör det utifrån kundens 
synvinkel. Det finns olika typer av konkurrenter. Primära konkurrenter är ofta synliga och 
lätta att identifiera. Dessa konkurrenter har ofta samma företagsstruktur, liknande strategier 
och samma syn på kunderna.  För att konkurrera med primära konkurrenter och vinna 
kunderna måste företaget erbjuda samma saker fast de måste vara bättre och ha ett bättre pris. 
Sänker man priserna för att kunna konkurrera med de primära konkurrenterna är resultatet 
ofta i avtagande lönsamhet. När man analyserar konkurrenterna på marknaden måste man 
vara observant även på mindre företag och företag som arbetar på annorlunda sätt. Det är 
viktigt att inte bara studera de primära konkurrenterna.  

2.3.3 Marknadsanalys 
Marknadsanalysen bygger på kund och konkurrensanalysen då strategiska bedömningar om 
marknaden ska tas från dessa analyser. Möjligheten att kunna konkurrera med redan befintliga 
aktörer på marknaden samt att förstå dynamiken på marknaden genom att identifiera 
submarknader, nyckelfaktorer till framgång, trender, hot möjligheter och strategiska 
osäkerheter så att företaget kan anpassa sig efter dessa förutsättningar är exempel på varför en 
marknadsanalys görs.55 Följande delar brukar ingå; 
 
Framträdande marknader/Verklig och potentiell marknad 
De submarknader som dyker upp kring huvudmarknaden är viktiga för företaget att identifiera 
och förstå. Detta för att kunna bestämma vilka företaget skulle kunna etablera sig på utifrån 
företagets tillgångar och kompetens. Att utöka en service eller produkt eller att följa en kund- 
eller samhällstrend är exempel på inträden på submarknader. Det är viktigt att veta hur stor 
den totala marknaden är om företagets mål är att ta en viss andel av en marknad samt bedöma 
hur stor marknaden skulle kunna bli. t.ex. skulle en ökning av marknadsstorleken kunna ske 
om en produkts användningsområde utökades.56 
 
Tillväxt 
Det går att uppskatta marknadens storlek i framtiden genom att titta på tillväxten.  Företaget 
bör skapa sig en uppfattning om vilka faktorer som påverkar tillväxten för att kunna uppskatta 
marknadens tillväxt eller nedgång i framtiden. Det kan göras genom att göra en 
framtidsbedömning av tillväxten genom att t.ex. studera historisk information samt använda 
demografisk data.57 
 
 
 
 

                                                 
54 Aaker D, Strategic Market Management, 2008, eight edition, sid 38- 55 
55 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 78 
56 Ibid, sid. 79-82 
57 Ibid. sid. 83-84 
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Lönsamhet 
Att få en lönsamhet över snittet på marknaden är alla företags mål. Möjligheterna till vinst 
påverkas av hur lönsamheten generellt ser ut på marknaden. Fem- faktor modellen som 
Michael Porter har skapat beskriver fem konkurrenskrafter på marknaden som påverkar 
lönsamheten i en bransch. Modellen hjälper företag att hantera konkurrenternas styrkor samt 
att lyckas bättre.58  Modellens fem delar är; 
 

� Konkurrens bland befintliga företag i branschen - Beskriver bl.a. hur många aktörer 
det finns på marknaden och hur många som planerat att komma in samt om deras 
produkter och erbjudanden är lika varandras. 
 

� Potentiella konkurrenter – Etableringshinder som kan förekomma på en marknad bör 
tittas över av företaget då möjligheten att komma in på marknaden för potentiella 
konkurrenter påverkas mycket av det. 

 
� Ersättningstjänster – Produkter som liknar den egentliga konkurrerar med varandra. Det 

kan bli ett stort hot och påverka lönsamheten. Den ersättningstjänst eller produkt som 
håller ett lägre pris eller ger större värde för kunden i förhållande till priset och som 
samtidigt är lätt för kunden att byta till bör företagen uppmärksamma.   

 
� Kundens förhandlingsstyrka – Priset kan pressas nedåt och lönsamheten påverkas 

negativt då kunden ibland har högre makt än säljaren. Det kan t.ex. vara storkunder eller 
kunder som börjar tillverka sina egna produkter.  
 

� Leverantörers förhandlingsstyrka – Stora leverantörer kan sätta press på en bransch om 
de har många mindre kunder, ett sådant exempel är oljeindustrin.59 

 
Kostnader 
En hjälp till att hitta nuvarande och kommande nyckelfaktorer till framgång är bl.a. att förstå 
kostnadsstrukturen på marknaden. För ett företag är det viktigt att veta vilka områden som 
kostar och vart de kan spara in pengar. Områden som kostar är bl.a. produktion, distribution, 
marknadsföring och teknisk utveckling.60 
 
Distribution 
Det går att skaffa sig stora konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna genom att analysera 
distributionssystem samt försöka hitta nya tänkbara lösningar. För att göra en analys av 
distributionssystem bör tre frågor besvaras. Dessa är; 
 

� Vad finns det för alternativa distributionskanaler? 
� Vilka nya kanaler är på väg och vilka blir allt viktigare? 
� Vem har makten över distributionskanalerna och hur kan de förändras?61 

 
 
 
 

                                                 
58 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid. 86 
59 Ibid, sid 87-88 
60 Ibid, sid 88-89  
61 Ibid, sid 89 
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Trender och tendenser 
En av de mest användbara delarna i externanalysen är svar från frågan; Vad är marknadens 
trender? Företaget bör ha fokus på vad som förändras och vad som är viktigt av det. För att 
kunna satsa på den utveckling som sker på marknaden bör företag först ta reda på om det är 
en varaktig trend eller en ”modefluga”. Trender styrs av demografi, värde, livsstil och teknisk 
utveckling. Det är större chans att förändringen håller i sig om fler har möjlighet att kunna 
utnyttja den. Det är också troligt att en trend håller i sig om den finns i flera branscher.62 
 
Nyckelfaktorer för framgång 
Alla företag på marknaden bör ha några nyckelfaktorer för framgång då det är basfaktorer och 
nödvändiga för att företaget ska överleva. Det är strategiska nödvändigheter och skapar inte 
direkt något övertag över konkurrenterna, då de flesta har de.  Men skulle ett företag sakna de 
utgör det en stor svaghet. Företaget bör ha några strategiska styrkor för att skilja sig från 
mängden så kunden väljer dem istället för en konkurrent. Företaget bör därför identifiera 
nyckelfaktorerna och anpassa sig till dem.63 

2.3.4 Omvärldsanalys 
Omvärldsanalysen fokuserar på den externa miljön kring marknaden.64 Företag kan använda 
sig av PEST- analysen när de gör en omvärldsanalys. Det är en analysmodell som tar reda på 
omgivningsfaktorer som påverkar företaget. PEST- analysen används när företaget behöver få 
mer information från sin omgivning för att få bättre beslutsunderlag inom områden som t.ex. 
produktutveckling, kommunikationsarbete och konkurrensbevakning. Delarna i en PEST- 
analys är Politik, Ekonomi, Sociokultur och Teknologi. PEST- analysen ska ge svar på frågor 
som; 
 

� Hur påverkar omgivningen oss? 
� Vilka frågor är viktigast nu och i framtiden? 
� Hur ska ett företag gör för att på bästa sätt svara upp mot framtida utmaningar? 65 

 
Politik och lagar 
Stora strategiska hot eller möjligheter kan skapas genom ändringar och tillägg i 
lagstiftningen.66 Svensk lagstiftning har fått ta större hänsyn till den europeiska rätten sedan 
inträdet i EU. Lagstiftningen berör företagens möjlighet att göra affärer men ibland kan 
företag lyckas få ny lagstiftning att verka till sin fördel genom olika påtryckningar.67 
 
Ekonomi 
Ekonomiavsnittet i PEST-modellen handlar både om samhällsekonomin i det egna landet och 
världsekonomin. Företag är beroende av ränteläget i samhället, aktiekurser och utvecklingen 
av konjunkturer och tillväxt är. Värden som skapas i näringslivet och en svag konjunktur 
påverkar den samlade skattebasen i samhället då skatteunderlaget baseras på det. Normalt blir 
vinsten lägre i företagen när en lägre aktivitet i samhällsekonomin råder.68 
 

                                                 
62 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 90 
63 Ibid. sid 91 
64 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 97 
65 Gezelius C, Wildenstam P, Marknadsföring - modeller och principer, sid. 31-32 
66 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 101 
67 Gezelius C, Wildenstam P, Marknadsföring - modeller och principer, sid. 36-37 
68 Ibid. sid. 36-37 
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Sociostrukturer 
Trender och olika konsumtionsmönster som kan urskiljas på olika marknader och indikationer 
på vad nästa stora produkt kan bli handlar sociostrukturer bl.a. om. Fysisk och social mobilitet 
kan företagen även titta närmare på.69  
 
I Göran Roos bok Strategier – en introduktion70 ingår demografi under rubriken 
sociokulturella förhållanden som motsvarar rubriken socialstrukturer. Därför har vi valt att ta 
med det här.      
 
När företag gör exempelvis marknadsundersökningar eller lägger upp 
kommunikationsstrategier är demografi en av de viktigaste faktorerna. Ålder, kön, 
skilsmässor samt hur och var de bor är exempel på centrala variabler när man pratar om 
demografi. Hur antalet invånare fördelas över unga, medelåders och pensionärer är viktig 
information då det är stora skillnader mellan unga och gamla. Industriländerna får en allt äldre 
befolkning. Det medför större krav på åldringsvård, stora sjukvårdsresurser och ibland 
annorlunda former av boende.71 Den äldre demografiska gruppen som växer har även bra med 
tillgångar och tid att spendera.  Det har gjort att denna målgrupp blivit mer intressant för 
företag.72  
 
Teknologi 
Är trender eller händelser som sker utanför marknaden men som har en kapacitet att påverka 
företagets strategi. Beroende på hur företaget hanterar teknologin kan den både vara en 
möjlighet eller ett hot. När företag söker efter nya tekniska lösningar bör de tänka på att 
teknologin ska skapa fördelar för deras kunder samt se till att teknologin är enkel att 
använda.73 

2.4 Internanalys  
Målet med en intern analys är att kunna förstå en affärsverksamhet på djupet. För att kunna 
utveckla en strategi som kan svara mot de uppsatta målen i företaget måste organisationen 
identifiera de organisatoriska styrkorna, svagheterna och begränsningarna. Det gemensamma 
målet är att identifiera dessa och antingen utveckla styrkorna eller rätta till svagheterna.74   

2.4.1 Finansiell styrka – försäljning och lönsamhet 
Att studera ett företags finansiella prestationer där vinst och försäljning ingår är ofta början på 
internanalysen. Det är bl.a. en indikator på hur äldre strategier har lyckats och om strategierna 
behöver ändras.75 

2.4.2 Prestationsmått - bakom lönsamheten 
Att minska investeringarna i sådant som betalar sig på lång sikt som t.ex. nya tjänster och 
egna profiler är mindre frestande för ett företag att göra än att fokusera på kortsiktiga 
prestationsmått. Att utveckla prestationsmått som återger långsiktig livsduglighet och hälsa är 

                                                 
69 Gezelius C, Wildenstam P, Marknadsföring - modeller och principer, sid. 38 
70 Roos G, Strategier – en introduktion, 1998, sid 79 
71 Gezelius C, Wildenstam P, Marknadsföring - modeller och principer, sid. 34-35 
72 Aaker D, Strategic Market Management, 2005, seventh edition, sid 104-105 
73 Ibid. sid 98-99 
74 Ibid. sid 113 
75 Ibid. sid 114 
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dock nödvändigt för ett företag. Fokus på tillgångar och kompetens är också viktigt. Ett 
företag kan identifiera sina prestationsområden genom att undersöka följande punkter; 
 

� Kundtillfredsställelse/trohet mot varumärket – Den kanske mest viktigaste tillgången 
för många företag är kundunderlagets lojalitet. Mått av kundtillfredsställelse och 
märkeslojalitet är mycket känsliga och tillhandahåller diagnostikvärde.  
 

� Produkt/tjänstekvalitet – En produkt eller tjänst och dess komponenter ska vara 
kritiska och objektiva i jämförelse med både konkurrensen och med kundernas 
förväntningar och behov.  

 
� Varumärkesassociationer – En ofta förbisedd tillgång av företagets märke är vad 

kunder tycker om det. En uppfattad kvalitet kan skilja sig från den faktiska kvalitén 
och är baserad på vad kunden tidigare upplevt av företagets produkter eller tjänster.  

 
� Relativa kostnader – Företaget bör ta reda på om deras produkter/tjänster är dyrare, 

billigare, överlägsna eller underlägsna de konkurrerande produkterna/tjänsterna.  
 

� Nya produkter/tjänster – Ett företag bör även ta reda på om det har lönat sig att ta 
fram nya produkter och om företaget genom att ta fram eller utvecklat en produkt 
lyckats höja dess marknadsvärde. 

 
� Ledningens/personalens kompetens och prestationer – En till nyckel till ett företags 

långsiktiga utsikter är de människor som måste implementera strategierna. En 
hälsosam organisation består av individer som är motiverade, presterande och som 
utvecklas.76 

2.5 Sammanfattning intern-/externanalys   
För att sammanfatta intern- och externanalysen har vi valt att göra en så kallad SWOT-analys.   
SWOT-analysen tar upp styrkor, svagheter, möjligheter och hot. (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats)77 Analysen ger en bra överblick över företagets situation och är ett 
bra verktyg för att indikera tänkbara åtgärder till handlingsplanen.78 En SWOT-analys går att 
göra på hela företaget, en avdelning eller en produkt. För att sammanfatta internanalysen 
använder vi oss av den första delen, styrkor och svagheter och för att sammanfatta 
externanalysen använder vi oss av den andra delen av SWOT-analysen, möjligheter och hot 
När SWOT-analysen är klar sammanställs alla hotbilder och möjligheter och företaget 
värderar de styrkor och svagheter man kommit fram till i analysen.  

2.6 Strategier  
Strategiska beslut ska utifrån framtidsanalysen baseras på den egna organisationens styrkor 
och svagheter, konkurrenternas styrkor, svagheter samt strategier och de förutsättningarna 
som finns på marknaden.79 

                                                 
76 Aaker D, (2005)Strategic Market Management, , seventh edition, sid 117- 121 
77 Kotler Philip , (2005) Principles of marketing 4th European edition, sid 58 
78 Andberg & Eliasson; Marknadsplanen, 2002, sid 14 
79 Aaker, David A. (2008) Strategic Market Management 8th edition s 105 
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2.6.1 Tillväxtstrategi80 
Ett företag som inte utvecklas och växer kommer så småningom gå tillbaka och sakta dö. 
Företaget kanske inte minskar i kraft eller storlek men risken är stor att konkurrenterna går 
framåt vilket innebär att dessa relativt sett blir starkare. Därför behöver alla företag en klar 
strategi för tillväxt. Ett användbart verktyg för att identifiera tillväxtmöjligheterna är att 
använda sig av Ansoffs tillväxtmatris.81 Som figuren visar har den fyra fält; 
marknadspenetrering – företaget stannar kvar på existerande marknad och utvecklar 
existerande produkter, produktutveckling – företaget utvecklar nya produkter på den 
existerande marknaden, marknadsutveckling – söker sig till nya marknader med existerande 
produkter, och till sist diversifiering – ny produkt på ny marknad. 82 
 
 
 
 

Existerande produkter 
 

Nya produkter 

 
Existerande marknader 

 
Marknads- 
penetrering 

 

 
Produkt- 

utveckling 

 
Nya Marknader  

 
Marknads- 
Utveckling 

 

 
Diversifiering 

 Figur 7; Produkt/Marknadsmatrisen 
Calla; Kotler Philip, (2005) Principles of marketing 4th European edition, 
sid. 66 

2.6.2 Basstrategi 
Enligt Aaker finns det fem basstrategier ett företag kan arbeta efter. Dessa basstrategier 
bygger på kostnadsledarskap, differentiering, fokus, pionjärskap eller synergi. De tre 
vanligaste strategierna är kostnadsledarskap, differentiering och fokusering.  
 
Fokusering 
Inom den här strategin fokuserar företaget på en del av marknaden. Företaget riktar sin styrka 
och skapar därmed konkurrensfördelar genom att koncentrera företagets energi och resurser 
på ett visst område. Då företag tillhandahåller ett smalt produktsortiment kan en stark identitet 
skapas vilket kan leda till förbättrad trovärdighet hos företagets positioneringsstrategi.83  
 
Differentiering  
Ett företag kan differentiera sig på olika sätt. Aaker skriver att konkurrenter skiljer sig bl.a. 
genom att ha en bättre kvalitet på sina tjänster, att ha en annorlunda svårkopierbar utmärkande 
egenskap, en produktlinje som sträcker sig över en stor behovsskala samt att företaget har en 
policy som är uppskattad av kunderna. För att en differentieringsstrategi ska vara 
framgångsrik krävs att det finns ett faktiskt kundvärde.84 
 

                                                 
80 Kotler Philip , (2005) Principles of marketing 4th European edition, sid. 65 
81 Gezelius C, Wildenstam P, Marknadsföring - modeller och principer,  sid. 101 
82 Kotler Philip , (2005) Principles of marketing 4th European edition, sid 66 
83 Aaker D, (2005) Strategic Market Management, , seventh edition, sid 184- 187 
84 Ibid. sid. 142 
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Kostnadsöverlägsenhet  
När det gäller konsumtion finns det på nästan alla marknader segment som till största delen 
styrs av priset. För att lyckas bra när ett företag använder sig av kostnadsöverlägsenhet som 
strategi bör företaget ha kostnadsfördelar, se till så att kvalitén inte påverkas samt skapa en 
kostnadsmedvetenhet i organisationen.85 För att undvika att ett lågt pris blir förknippat med 
dålig kvalité bör företaget tala om varför de kan hålla dessa låga priser. t.ex. tydliggöra 
avsaknad av lager och direktförsäljning.86 

2.7 Handlingsplan 
Det som tidigare gjorts i marknadsplanen som nulägesbeskrivning, analyser och strategier 
resulterar i en handlingsplan. Handlingsplanen är betydelsefull vid snabba förändringar i 
samhället och ska ge stöd för det praktiska genomförandet på kort sikt. Handlingsplanen ska 
ge svar på frågorna; 
 

� Vem riktar sig olika insatser till? 
� Vilka resurser står till vårt förfogande? 
� Vad ska göras, när och av vem? 

 
Alla som berörs av handlingsplanen ska kunna läsa den. Den ska sammanställas kort och 
överskådligt och inte innehålla direkta affärshemligheter.87 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
85 Aaker D, (2005) Strategic Market Management, , seventh edition, sid 179- 180 
86 Ibid. sid. 184 
87 Lars Torsten Eriksson,(1999) Marknadsorientera ditt företag, sid 75-76 
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KAPITEL 3 – METOD 
I detta kapitel förklarar vi hur vi gått tillväga för att samla in den information vi behöver till 
arbetet. Vi kommer även att pressentera det vetenskapliga förhållningssätt vi använt oss av och 
kritisera våra källor. 

3.1 Metod 
Metoden i ett arbete är hur man skall gå till väga, med andra ord tillvägagångssättet.88 
Metoden är ett vetenskapligt sätt att närma sig det ämne man skall skriva om och hur man 
ämnar behandla ämnet. Metoden ska sätta sin prägel på och påverka hela arbetet.89  
 
Det vanligaste kanske är att ha metodkapitlet som det andra kapitlet efter inledningen. Vi har 
däremot valt att ha det som det tredje kapitlet då vi anser att det passar bättre där. 
Metodkapitlet handlar om hur vi gått till väga för att få fakta till empiridelen och vi anser att 
det är bättre att ha metodkapitlet i direkt anslutning till empirikapitlet istället för att ha det i 
anslutning till teorikapitlet.  

3.2 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar inom samhällsvetenskapen som är positivismen 
och hermeneutiken. I den här uppsatsen har vi valt ha ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
Nedan beskrivs de två synsätten kort för att få en bild av dem båda.  
 
I en empirisk och naturvetenskaplig tradition har positivismen sitt ursprung men metoderna 
och synsätten har även spridit sig till andra vetenskapsområden. Den franske sociologen 
Auguste Comte gav namn åt positivismen på 1800-talet. Det går att skapa kunskap som är 
positiv och utvecklande för mänskligheten och den kunskap som människan sökte skulle vara 
verklig och tillgänglig för våra sinnen menade Comte.   
 
Hermeneutiken betyder ungefär tolkningslära och är motsatsen till positivismen. Det är en 
vetenskaplig riktning där den mänskliga existensen studeras, tolkas och försöker förstå dess 
grundbetingelser. Främst inom human-, kultur- och samhällsvetenskap tillämpas 
hermeneutiken. Forskare använder ingen speciell metod eller teori utan har bara inspirerats av 
grundläggande tankegångar inom hermeneutiken.  
 
Positivismen brukar stå för kvantitativa, statistiska hårddatametoder för analys, 
naturvetenskapliga förklaringsmodeller och en forskarroll som är objektiv och osynlig. 
Hermeneutiken står mer för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som 
är öppen, subjektiv och engagerad. Vid ett hermeneutiskt synsätt ser forskaren subjektivt på 
forskningsobjektet utifrån sin egen förståelse. De tankar, intryck och känslor samt den 
kunskap som forskaren har, förförståelsen, är en tillgång för att tolka och förstå 
forskningsobjektet.90 
 
Vi anser att det har betydelse vem som utför undersökningen. Vår uppsats kommer att 
påverkas av vår förförståelse och den erfarenhet samt bakgrund vi bär med oss. Vi tror att det 
är svårt att vara objektiv i en undersökning om man har en nära relation med företaget. Vi 
anser att vi kan ge en mer rättvis bild av Tierpsbyggen än en anställd på företaget. En anställd 
                                                 
88 http://www.hist.lu.se/hist/undervisning/uppsats/Riktlinjer_f%C3%B6r_B-uppsats.pdf 2009-04-06 09.05 
89 Ejvegård R (2003), Vetenskaplig metod, sid. 31 
90 Patel P, Davidson B (1994) Forskningsmetodikens grunder, sid. 25- 28 
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har till sin fördel att han har mer information och erfarenheter av företaget än vi kan få på tio 
veckor. Dock tror vi att vi som utomstående kan komma med nya idéer och ett nytt tänk till 
företaget, speciellt i handlingsplanen. Vi anser att detta kan vara både positivt och negativt 
med båda rollerna och vi tror att det bästa för alla projekt vore om det var en mix av personer, 
både utomstående och personal från företaget. 

3.3  Metodval 
För att få våra frågeställningar besvarade finns det en mängd olika sätt att samla information 
på. Det kan t.ex. vara genom befintliga dokument, observationer, enkäter och intervjuer. 
Ingen av teknikerna är varken bättre eller sämre än någon annan. Beroende på vad som 
troligen ger bäst svar på den frågeställning vi har i förhållande till den tid och de medel som 
står till vårt förfogande väljs en passande teknik.91  
 
I koppling till val av teoretiskt perspektiv och till den aktuella frågeställningen ska val av 
metod ske. En kvantitativ studie bör göras om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller 
hur vanligt något är. Men om frågeställningen, som i vårt fall, gäller att förstå eller att hitta 
mönster så ska en kvalitativ studie göras. Det gäller alltså när intresset ligger i att t.ex. försöka 
förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller att t.ex. urskilja eller särskilja varierande 
handlingsmönster.92 
  
Till handlingsplanen vill vi ta reda på vad människor över 55 år vill få ut av sitt boende och 
hur Tierpsbyggen ska gå till väga för att få fler att flytta till deras 55+ områden. Vi kommer 
således att använda oss av kvalitativa intervjuer för att ta reda på det. Vi är medvetna om att 
enkäter i många fall kan vara både enklare och mindre tidskrävande.93 Genom enkäter får man 
in svaren skriftligen och det är lättare att bearbeta.94 Vi tror dock att vi får ut mer av en 
intervju där vi kan ställa följdfrågor och förklara frågorna om det är något de intervjuade inte 
förstår.  

3.4 Kvalitativ metod 
Vi har valt att göra personliga intervjuer för att samla data till vår uppsats och har då alltså 
använt oss av en kvalitativ metod. Vi har intervjuat Veronica Lindström som är 
marknadsansvarig på Tierpsbyggen, Roger Kjettselberg som är VD i företaget, Anette 
Gustavsson som besiktigar lägenheter och är ”Seniorvärdinna” samt Patric Hamrin som är 
Bovärd. Vi har besökt Anhörigcenter och café Träffpunkten på Palmgatan i Tierp samt varit 
med på Tierpsbyggens bolagsstämma. Vi har även varit på ett studiebesök med Anette 
Gustavsson i Karlholm där vi bl.a. fick se en omgjord 55+ lägenhet. Genom intervjuerna och 
studiebesöken har vi skapat oss en bild av hur Tierpsbyggen arbetar mot 55+ kunderna och 
fått mycket material till själva marknadsplanen.  
 
För att få reda på vad människor vill få ut av sitt boende när de blir äldre har vi intervjuat 
nuvarande och potentiella kunder till Tierpsbyggen. Vi delade upp de vi skulle intervjua i fyra 
grupper efter ålder då vi ansåg att 55+ gruppen blev för bred och att personer har olika behov 
beroende på vilken ålder de är i. Vi anser att analysen blir mer rättvis vid en uppdelning. Vi 
har delat upp potentiella och nuvarande kunder efter följande åldersgrupper; 45-55, 56-65, 66-

                                                 
91 Patel P, Davidson B (1994) Forskningsmetodikens grunder, sid. 54 
92 Trost J, (1993) Kvalitativa intervjuer, sid. 14-15  
93 Ejvegård R, (2003) Vetenskaplig metod, sid 53 
94 Ibid 
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75 och 76+. Vi intervjuade totalt 20 personer, fem stycken från varje grupp för att få en så 
korrekt bild som möjligt. 
 
De personer som är i 45- 55 och 56- 65 gruppen är potentiella kunder till Tierpsbyggen och 
bor i villa idag. Vi ville ta reda på varför eller varför inte de skulle kunna tänka sig att flytta 
till ett 55+ boende när det blir aktuellt åldersmässigt. Vi ville även ta reda på vad de har för 
förväntningar och vilka krav de har på ett framtida boende. 
 
I de två resterande grupperna som har en ålder mellan 66-76+ intervjuade vi personer som 
redan är kunder i Tierpsbyggen. Genom intervjuerna med dem ville vi få reda på varför de 
flyttat till ett 55+ boende samt vad de anser om boendet och vad de kan tänkas sakna. 

3.4.1 Intervju 
En intervju är en teknik för att samla information som bygger på frågor. Många intervjuer är 
personliga, d.v.s. att intervjuaren träffar intervjupersonen och genomför intervjun. En intervju 
kan även ske via ett telefonsamtal.95 Två aspekter bör uppmärksammas när man arbetar med 
frågor för att samla information, vilket är grad av standardisering samt grad av strukturering. 
När det gäller frågornas utformning och inbördes ordning är det bra att tänka på hur mycket 
ansvar som lämnas till intervjuaren.96 Det kallas grad av standardisering då frågorna är 
desamma och situationen är densamma. Vid en helt standardiserad intervju ställs frågorna 
likadant i exakt samma ordning till varje intervjuperson. Vid en lägre grad av standardisering 
formulerar intervjuaren själv frågorna under intervjun och ställer frågorna i den ordning som 
är lämplig för en viss intervjuperson.97  
 
Vid grad av strukturering handlar det om vilket svarsutrymme som intervjupersonen får. När 
det går att förutsäga vilka alternativa svar som är möjliga är intervjun helt strukturerad och 
lämnar bara ett litet utrymme för intervjupersonen att svara inom. Frågorna i en ostrukturerad 
intervju lämnar däremot ett stort utrymme för intervjupersonen att svara inom.98 
 
Våra frågor till de vi intervjuat har en lägre grad av standardisering samt en lägre grad av 
strukturering. Det beror på att vi vill kunna göra en kvalitativ analys av resultaten från 
intervjuerna. Vi kommer förbereda frågor men ställa dem i den ordning som passar bäst. Vi 
kommer också ställa följdfrågor som vi kommer på efter intervjuns gång. Då kan det bli svårt 
att följa frågorna i exakt den ordning som vi har skrivit ner dem innan. Matrisen nedan visar 
exempel på olika typer av intervjuer beroende på hög eller låg standardisering och 
strukturering. Vårt sätt att intervjua gör att vi hamnar i den rutan med låg grad av 
strukturering samt låg grad av standardisering. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
95 Patel P, Davidson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder, Sid. 54 
96 Patel P, Davidson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder, Sid. 60 
97 Ibid. Sid. 61 
98 Ibid. 
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Figur 8; Exempel på olika typer av intervjuer och enkäter beroende på standardisering och strukturering. 
Källa; Patel P, Davidson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder, Sid. 61 
 
Det är viktigt innan intervjun startar att klargöra syftet med den samt vem som är ansvarig för 
undersökningen. Detta p.g.a. att personerna som blivit utvalda ska svara på frågor som de inte 
alltid ser någon nytta med att besvara. Det är viktigt att förklara att just den personens bidrag 
är viktig för undersökningen. Det är också angeläget att förtydliga innan på vilket sätt 
individens bidrag kommer att användas, om personen kommer att vara anonym eller inte.99           
 
När en intervju utförs ska den ske i en ostörd miljö utan åhörare. Den som blir intervjuad ska 
känna sig trygg i miljön. Den intervjuade bör få bestämma var intervjun ska äga rum men 
intervjuaren ska ge förslag på en plats så inte hela ansvaret ligger på den som ska intervjuas. 
Det finns både för- och nackdelar med alla platser. I uppsatsen är det viktigt att ta upp vart 
eventuella intervjuer har skett och göra en analys där diskussion kring vilken påverkan 
lokalen kan ha haft på trovärdigheten hos data.100 
 
Det är bra att inleda intervjun med neutrala frågor om t.ex. bakgrundsvariabler som 
intervjuaren behöver ha information om. Det kan t.ex. handla om ålder och vart personen 
kommer ifrån. Intervjun bör även avslutas med neutrala frågor där den intervjuade kan göra 
tillägg eller kommentera något om frågornas innehåll. I mitten av intervjun kommer de 
egentliga frågorna som rör det preciserade problemet.101  
 

3.4.2 Våra intervjuer och besök 
 
Intervjuer med Tierpsbyggens potentiella och nuvarande kunder 
Som vi nämnde tidigare har vi genomfört 20 intervjuer med nuvarande och potentiella kunder 
till Tierpsbyggen. Vi har delat upp dessa i fyra åldersgrupper. Tierpsbyggens potentiella 
kunder har vi delat upp i två grupper, 45-55 och 56-65 år och Tierpsbyggen nuvarande kunder 
har vi delat upp i grupperna 66-75 och 76 år och uppåt.  
 
För att få tag på människor att intervjua har vi använt oss av olika metoder beroende på vilket 
segment vi vänt oss till. För att få tag på potentiella kunder har vi använt oss av personliga 

                                                 
99 Patel P, Davidson B. (1994) Forskningsmetodikens grunder, Sid. 62 
100 Ibid. sid 45 
101 Ibid. sid 63 
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kontakter och slumpmässigt utvalda människor i Tierp. För att få tag i Tierpsbyggens 
nuvarande kunder har vi använt oss av två metoder. Till att börja med har vi varit i kontakt 
med SPF i Tierp som gett oss namn och adresser på kunder som vi kunde söka upp. Vi har 
även besökt de olika 55+ områdena i Tierp där vi slumpmässigt har intervjuat boenden vi 
kommit i kontakt med och sökt upp via Internet. 

 
Många äldre vågar inte öppna dörren när de inte känner igen människorna som står utanför. 
Det har bidragit till att vi haft problem att komma i kontakt med Tierpsbyggens kunder. Vi 
lyckades träffa fem stycken kunder mellan 66-75 år men den stora utmaningen var att få ihop 
fem kunder som var över 76 år. Vi fick tag på två kunder inom detta segment men vi valde att 
byta strategi när vi märkte att tiden började rinna ut. Vi gick då över till telefonintervjuer 
eftersom det inte tog lika lång tid och vi då kom i kontakt med kunderna fortare. För att få 
fram namn och telefonnummer till kunder över 76 år använde vi oss av webbplatserna 
www.ratsit.se och www.hitta.se. På Rastit fick vi fram ålder och adress och via hitta.se kunde 
vi sedan få fram telefonnumret till dessa kunder. Alla Tierpsbyggens 55+ kunder som vi varit 
i kontakt med ställde upp på en intervju utom tre stycken. De som inte ställde upp ansåg att 
det räckte med Tierpsbyggens egen enkät, var mitt i en boulematch eller var sjuk vid tillfället 
vi kontaktade dem.    
 
Genomförande  
Vi hade från början som mål att spela in våra intervjuer men ganska snart märkte vi att det var 
få som ville ställa upp på det och att det blev en dålig start på mötet. Vi valde därför att 
fortsättningsvis endast anteckna och bortse från all inspelning på resterande intervjuer. Detta 
bidrog till att vi fick dela upp arbetet på intervjuerna, en av oss koncentrerade sig på att 
anteckna och den andra förde samtalet och lade allt fokus på kunden vi intervjuade. Vi var 
tillsammans under alla intervjuer där vi träffade nuvarande och potentiella kunder. Under 
telefonintervjuerna var det endast en av oss som deltog och informerade sedan den andra. 
Detta bidrog till att vi båda fick bra koll på alla intervjuer. Alla intervjuer, utom två, där vi 
personligen träffade Tierpsbyggens kunder, genomförde vi hemma hos kunderna. Vi tror att 
det bidrog till att den intervjuade kände sig trygg och kunde fokusera på frågorna och svaren 
då hon/han var i en miljö som personen kände sig hemma i. De övriga två intervjuerna 
genomförde vi i kvarterslokalen på området de bodde i.  
 
Intervjuerna med Tierpsbyggens potentiella kunder genomförde vi antingen hemma eller på 
arbetet hos den potentiella kunden. De intervjuer vi gjorde på arbetsplatsen blev i ett fall lite 
rörigt och fick avbrytas när det kom kunder. Vi anser ändå att vi fick ut mycket av den 
intervjun men den tog lite längre tid att genomföra.  
 
Till intervjuerna med Tierpsbyggens potentiella kunder hade vi tio frågor och till intervjuerna 
med Tierpsbyggens nuvarande kunder hade vi sju frågor. Alla intervjuer ledde till följdfrågor 
och ingen intervju var den andra lik. Med Tierpsbyggens potentiella kunder tog varje möte i 
snitt 20 minuter och nuvarande kunder varierade mötena mycket tidsmässigt. Vissa var 
väldigt engagerande och ville visa både lägenheten och foton på tidigare bostäder medan 
andra enbart svarade hjälpsamt på våra frågor. Den längsta intervjun varade i över en timme 
och den kortaste, en telefonintervju, varade mindre än tio minuter. Trots tidsskillnaderna fick 
vi ut mycket av alla våra intervjuer.  

 
Vi har fått många bra synpunkter och förslag till förbättringar och vi hade gärna genomfört 
fler intervjuer, ur båda grupperna, om vi haft mer tid till vårt förfogande.  
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Intervjuer med Personal på AB Tierpsbyggen   
Vi har genomfört ett antal intervjuer med anställda på Tierpsbyggen för att få information om 
hur företaget fungerar i dagsläget och hur de arbetar mot 55+ segmentet.  Vid vårt första möte 
med Tierpsbyggen träffade vi företagets VD Roger Kjettselberg och Veronica Lindström som 
är marknadsansvarig. Under det första mötet fick vi information om företaget och lade upp 
riktlinjerna för vårt arbete. Vi har under hela arbetet haft Veronica Lindström som 
kontaktperson och varit i kontakt med henne ett flertal gånger under arbetets gång. Vid två 
tillfällen har vi besökt hennes kontor där vi genomfört intervjuer och fått information. 
Nackdelen med att vara på hennes kontor var att vi vid ett par tillfällen blev avbrutna av 
telefonen och av kollegor som behövde råd. För att komplittera uppgifter till arbetet har vi 
även varit i kontakt med Veronica via mail och telefon.   

 
Vi har även intervjuat två anställda som inte har sina tjänster på huvudkontoret i Tierp. Till att 
börja med intervjuade vi Patric Hamrin, bovärd på Tierpsbyggens +55 områden på Palmgatan 
och Bondegatan i Tierp. Intervjun med Patric genomfördes i ett besöksrum på Tierpsbyggens 
huvudkontor i Tierp och tog ca 45 minuter.  Då vi satt i ett besöksrum fick vi vara i fred och 
inte bli störda vare sig av telefoner eller av kollegor. Efter intervjun med Patric intervjuade vi 
Anette Gustavsson som är besiktningsman och ”seniorvärdinna”. Vi hade lika bra 
förutsättningar och den intervjun tog ca 30 minuter.  

 
Alla anställda som vi varit i kontakt med på Tierpsbyggen har varit hjälpsamma och bidragit 
med mycket bra information.  

 
Studiebesök 
Vi har under arbetets gång varit på fyra studiebesök. Det första studiebesöket var i en av 
Tierpsbyggens lägenheter i Karlholm. Anette Gustavsson har projekterat fram lösningar för 
att man ska kunna åldras i lägenheten och slippa flytta när man blir äldre. Anette gav oss en 
guidad visning av lägenheten och andra 55+ projekt i Karlholm.  

 
Under arbetets gång fick vi information om Träffpunkten Björken. Det är ett nyöppnat café i 
Tierpsbyggens lokaler på Palmgatan i Tierp. Caféet vänder sig till äldre människor och drivs 
av kommunen. Då vi ansåg att vi kunde ha nytta av mer information om den nya mötesplatsen 
var vi på ett studiebesök där den 13 maj. Vi fick en guidad visning av lokalerna och en 
intervju med Inger Flyckt som är föreståndare på caféet och Inga-Britt Ronnefors på 
Anhörigcenter. 

   
Den 13 maj närvarade vi på Tierpsbyggens bolagsstämma. Även om bolagsstämman var i 
slutet av vårt arbete anser vi att vi haft nytta av den. Genom Anders Norrströms, 
Tierpsbyggens ekonomichef, föredrag om företagets ekonomi under året fick vi mer 
information och bättre förståelse om ämnet än vi hade tidigare. Vi fick även en mer 
övergripande bild av företaget och ett par användbara citat.  
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3.5 Källkritik 
Vi anser att de källor som vi har använt oss av i vår uppsats är trovärdiga. På teoridelen har vi 
använt oss av olika böcker för att få ett mer trovärdigt arbete. Huvudlitteraturen har varit 
David Aakers bok Strategi market management och Lars-Torsten Erikssons bok MIO-
modellen -marknadsorientera ditt företag. Vi anser att dessa är tillförlitliga källor då de 
används som kurslitteratur inom marknadsföringskurser på några av landets Högskolor och 
Universitet.102 103 
 
Vi har även använt oss av rapporten Från eget småhus till allmännyttan. Syftet med rapporten 
var att undersöka vilken roll allmännyttan har att spela när det gäller utmaningar som 
bostadsmarknaden ställs inför när fyrtiotalisterna blir äldre.104 Rapporten har varit till stor 
hjälp bl.a. för att förstå hur 40-talisterna tänker kring sitt nuvarande och framtida boende. Den 
har även varit en bra grund inför våra intervjuer med nuvarande villaägare som är potentiella 
kunder till Tierpsbyggen. Rapporten har hög trovärdighet anser vi då den gjorts av institutet 
för framtidsstudier på uppdrag av SABO.      
 
De webbplatser vi besökt har även de hög trovärdighet eftersom det är olika webbplatser för 
myndigheter samt för företag inom hyres- och bostadsbranschen. Vi har bl.a. använt oss av 
statistiska centralbyråns, Boverkets och SABO:s webbplats. Vi har även använt oss av några 
tidningsartiklar från olika webbtidningar. Tillförlitligheten på sådana artiklar går aldrig att 
säkerställa helt men vi anser att de ändå är trovärdiga då dessa är relativt stora kvälls- och 
morgontidningar och ena tidningen är bl.a. känd inom svenskt näringsliv. 
 
Informationen vi fått om företaget anser vi är tillförlitlig då det är från Tierpsbyggens egen 
webbplats. De svar vi fått i samband med intervjuerna från de anställda på företaget har även 
en hög trovärdighet då de vet mest om företaget och ingen annan skulle kunna svara mer 
riktigt på frågorna än dem.  
 
De nuvarande och potentiella kunder som vi intervjuat har gett oss en bra inblick om hur de 
tänker och vad de värderar i ett boende samt vad som kan förbättras. Vi har intervjuat ungefär 
lika många kvinnor och män i de olika åldersgrupperna och boende från alla Tierpsbyggens 
fyra 55+områden i Tierp. Alla som vi intervjuat av de potentiella kunderna lever i par. Vi tror 
att svaren kan ha påverkats något av det då det är stor skillnad mellan att bo ensam och att bo 
fler i ett hushåll. 
     
Vi är medvetna om att det finns lika många åsikter som det finns människor men när vi 
sammanställde svaren anser vi att vi ändå kunnat ge en samlad bild av hur de olika 
åldersgrupperna tänker kring sitt boende. Våra intervjuer gav oss mycket material att jobba 
med och vi hade gärna gjort fler intervjuer för att ytterligare stärka vårt resonemang i arbetet. 
J Trost skriver att ett fåtal bra utförda intervjuer är mycket mer värda än ett flertal mindre bra 
utförda. Det är viktigt att prioritera kvaliteten vid intervjuer105 och det anser vi att vi har gjort. 
 
 
 

                                                 
102 www.hgu.gu.se/item.aspx?id=11516, 2009-05-12, 10.15 
103 http://kursplaner.hig.se/bologna/visakurs.php?IDKP=243330&lista=sista, 2009-05-12, 10.19 
104 Malmberg, Abramsson m.fl.(2004) Från eget småhus till allmännyttan, sid. 5 
105 Trost J, (1993) Kvalitativa intervjuer, sid. 123 
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KAPITEL 4 – MARKNADSPLAN FÖR AB TIERPSBYGGEN 
Vi kommer i detta kapitel behandla det empiriska material som samlats in genom våra intervjuer. 
Vi kommer att följa den teoretiska referensram som ges av teorikapitlet för att underlätta 
förståelsen av det empiriska materialet. Analyser kommer att göras löpande då vi anser att detta 
ger ett bättre upplägg än att samla alla analyser i ett separat kapitel.  

4.1 Nulägesanalys 

4.1.1 Marknad  

Kunder  

Tierpsbyggen vänder sig till alla typer av människor. Här finns boenden som passar nästan 
alla. Tierpsbyggen tillhandahåller ett antal kategoriboenden, t.ex. studentboenden och 55+ 
boenden. Vi har i den här uppsatsen valt att segmentera Tierpsbyggens kunder utifrån stadier i 
livet; ungdomar, studenter, barnfamiljer, ensamboende, par utanbarn och 55+ åringar. Vi 
kommer i den här marknadsplanen endast hålla oss till den sistnämnda gruppen, 55+ 
åringarna.  
 
Som vi skrev i teoridelen går det att problematisera frågan om vem som är kunden i ett 
fastighetsföretag. När vi ställde frågan om vem/ vilka Tierpsbyggen såg som sina kunder 
svarade marknadsansvarige i Tierpsbyggen utan tvekan att det var alla som bodde i 
lägenheten. Vidare kommer kunderna i den här uppsatsen vara alla som är 55+ år och bor i 
Tierpsbyggens lägenheter.  

Konkurrenter 

Allt eftersom arbetet fortskridit har vi insett att Tierpsbyggen inte har så stor konkurrens av 
andra fastighetsbolag i kommunen. I Tierp finns inget företag som kan mäta sig med 
Tierpsbyggen och vi tror att Tierpsbyggens största konkurrenter hittills har varit människor 
som har gott om pengar. Dessa människor vill hellre äga en villa eller vara medlemmar i en 
bostadsrättsförening där de kan göra som de vill och där de betalar av lånet till sig själva 
istället för hyra av ett företag. En annan anledning tror vi är investeringen som en villa eller 
bostadsrätt innebär. Folk vill hellre tjäna pengar på sitt boende än betala till andra.  
 
Visserligen finns det ett par mindre aktörer på marknaden men vi anser att den största 
konkurrensen kommer från annat håll. En Internetsökning på hyreslägenheter i Tierp ger fyra 
träffar. Tre av dessa går till Husman och en till Tierpsbyggen. Husman har idag 35 lägenheter 
och nio lokaler i Tierp.106  Det är inte mycket i jämförelse med Tierpsbyggens cirka 830 
lägenheter i Tierp107. Vi vet även att det finns ett antal privatpersoner som hyr ut lägenheter 
men det är inte många lägenheter det handlar om. Om man ser till 55+ områdena anser 
Veronica Lindström på Tierpsbyggen att de inte har några konkurrenter på den marknaden. 
Det finns ingen, varken Husman eller någon privat aktör, som erbjuder ett liknande 
koncept.108 Vi anser dock att Tierpsbyggen har konkurrerande företag när det gäller 55+ 
segmentet. Grannkommunernas kommunala bostadsföretag, Gavlegårdarna, Uppsalahem, 
Hebyfastigheter och Östhammarshem, har alla liknande koncept och vi anser därför att dessa 
är konkurrenter till Tierpsbyggen. Vi anser även att Älvkarleby kommun och deras 

                                                 
106 http://www.husman.se/ 2009-04-08 11.00 
107 Tierpsbyggens bolagsstämma 2009-05-13 
108 Intervju med Veronica Lindström 2009-04-07  
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allmännyttiga bostadsföretag, Älvkarlebyhus, är en konkurrent till Tierpsbyggen trotts att de 
inte i dagsläget har ett 55+ alternativ då de är en grannkommun till Tierp.   

4.1.2 Interaktion  
Vi beskriver Tierpsbyggens samspel med marknaden genom att beskriva marknadsmixens 
fyra P:n. Vi har även valt att ta med personal då Tierpsbyggen är ett tjänsteföretag där 
personalen har en central roll. 
 
Affärsidé  
Tierpsbyggens affärsidé lyder; 
 
”AB Tierpsbyggen skall genom ett gott entreprenörskap och ett kundorienterat arbetssätt 
hyra ut och förvalta bostäder och lokaler.”109 
 
Tierpsbyggens vision lyder; 
 
”AB Tierpsbyggens vision är att vara kundens självklara val för bostäder och lokaler samt 
vara ett attraktivt alternativ till storstadsboende.”110 
 
Produkt 
Tierpsbyggens kärntjänst är att hyra ut bostadslägenheter och erbjuda människor ett tryggt 
och varierande boende med bra service. Stödtjänsten är personliga kontakter med kunderna 
som servicen bygger på. Det sker genom bovärdarna, områdesansvariga, och personal i 
kundtjänsten på huvudkontoret. På huvudkontoret, som ligger i centrala Tierp, kan kunder 
bl.a. skriva hyreskontrakt och kvittera ut nycklar. Tierpsbyggens hemsida är också en 
stödtjänst som innehåller en mängd information som en hyresgäst kan behöva. På hemsidan 
finns t.ex. information om att renovera sin lägenhet själv, in- och utflyttning samt 
hyreskontraktsinformation.    
 
En bitjänst på hemsidan är ”Mina sidor” där en registrerad kund på Tierpsbyggen.se kan 
logga in och få en mängd extra information och olika funktionaliteter. Samtliga hyresgäster 
har ett användarnamn och lösenord som de använder för att logga in. På ”Mina sidor” finns 
erbjudanden från Tierpsbyggen, intresseanmälningar till hyreslägenheter, kundens nuvarande 
hyreskontrakt där det står vad som gäller som t.ex. månadshyra, kontraktsnummer och 
uppsägningstid, betalningar där kunden ser sina hyresavier och betalstatus på dem samt 
möjlighet att göra felanmälningar som inte är akuta.111 
 
Kommunikation/ Påverkan 
Tierpsbyggen har i dagsläget inte någon marknadsföring som är direkt riktad mot 
55+segmentet. De har dock börjat arbetat mot detta segment då de nu håller på med en 
reklamfilm som ska marknadsföra det nya 55+ boendet i Karlholm. Filmen ska läggas ut på 
hemsidan så framtida kunder och anhöriga kan se hur lägenheten ser ut.112  
 
                                                 
109 Årsredovisning 2008- AB Tierpsbyggen sid. 3 

110 Årsredovisning 2008- AB Tierpsbyggen sid. 3 
111 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=48, 2009-04-06, kl. 
16.52 
112 Intervju med Veronica Lindström, 2009-04-07 
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Tierpsbyggen har använt sig av regional TV-reklam i TV4- Uppland. Filmerna är 
egenproducerade och vissa är riktade mot kampanjer som t.ex. Karlholmsdagarna. Reklamen 
syns alla dagar i veckan för att nå flera potentiella hyresgäster. Tierpsbyggen har även under 
2008 visat reklamfilmer i samband med bioreklam för att locka fler kunder. På SF-biograferna 
under jul- och nyårshelgerna har även en nyproducerad reklamfilm som haft fokus på 
lägenheterna i Karlholm visats. Filmen kommer även visas under våren 2009.113 
 
Tierpsbyggen har även marknadsfört sig genom medverkan på Örbyhusdagen, sponsring av 
Tierps Volley, Tierps Hockey och andra föreningar med inriktning mot ungdomsverksamhet, 
sponsring av drogförebyggande arbete i kommunens skolor, annonsering i olika medier, 
informationsblad till hyresgästerna som kommer fyra gånger per år samt sponsring till 
handikappsorganisationer och Kvinnojouren. För att bättre möta kundernas efterfrågan och 
samtidigt effektivisera uthyrningsverksamheten har en ny hemsida lanserats under året. En 
ökad efterfrågan på lägenheterna har märkts efter lanseringen av nya hemsidan och 
annonsering i lokala tidningar samt länstidningar. Ett ökat intresse på hemsidan märks också i 
samband med TV- reklaminslag.114 
 
På alla Tierpsbyggens hus finns deras logotyp uppsatt. Det är en enkel och effektiv 
marknadsföring som visar att det är de som äger och förvaltar husen.  
  

 
Figur 9; Tierpsbyggens logotyp 
foto taget av Ulrika Kregert 2009-05-08 
 
Pris  
Tierpsbyggens hyror ligger under snittet i Mälardalsområdet men ligger över snittet i Gävle. 
Anledningen till att hyrorna är dyrare än i Gävle är att Tierp hör till en annan region där, som 
diagrammet nedan visar, el och vatten kostar mer och det är faktorer som företaget inte råda 
över.  

                                                 
113 Årsredovisning 2008 – AB Tierpsbyggen sid. 6-7 
114 Ibid. 
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Figur 10; Kostnader AB Tierpsbyggen inte kan råda över 
Källa; Bilden från AB Tierpsbyggens bolagsstämma 
 
Tierpsbyggen har olika hyresrabatter bl.a. subventionerade hyror för ungdomar. Det är 
speciella lägenheter och dessa lägenheter har minskat till antalet de senaste åren. De erbjuder 
inga pensionärsrabatter eftersom pensionärer har rätt till bostadsbidrag.115 Varje år görs 
hyresförhandlingar avseende nästa års hyror. 2009 höjdes hyrorna med 2,99 %.116 Snitthyran 
för uthyrningsbara bostäder i Tierpsbyggen var 2008 864 kr/m2 .117  
 
Distribution/ Plats 
På Tierpsbyggens hemsida visas företagets lediga lägenheter. Där får intresserade information 
om vilken typ av lägenhet det rör sig om en samt ort, adress, storlek, hyra, tillträdesdag och 
sista anmälningsdagen.118   
 
Tierpsbyggens huvudkontor har flyttat från Bangårdsgatan till Centralgatan vilket gör att det 
idag ligger mitt i Tierps köping. Hit kan kunderna bl.a. komma för att få allmän information 
om Tierpsbyggens områden samt söka lägenheter på en dator som är utplacerad i lokalen. I 
och med att huvudkontoret ligger mer centralt blir Tierpsbyggens tjänster mer tillgängliga för 
kunderna. Nuvarande och framtida hyresgäster kan även besöka Tierpsbyggens hemsida för 
att få information om de olika områdena där Tierpsbyggen har lägenheter. På hemsidan kan 
man även läsa om nyheter som berör de boende och allmän information om företaget.119   
 
Geografiskt ligger Tierpsbyggens 55+ områden ofta väldigt centralt. Nedan är Tierpsbyggens 
55+ områden i Tierp markerade med ett gult X och Tierps centralgata är markerat med ett rött 
streck. Två av områdena ligger centralt och de andra två områdena ligger i utkanten av Tierp. 
Tierpsbyggen har valt att göra 55+ områden av de lugnaste områdena där det finns bra 
förutsättningar för äldre människor att bo. I de centrala områdena är det trevåningshus med 

                                                 
115 Intervju med Veronica Lindström, 2009-04-07   
116 Årsredovisning 2008 – AB Tierpsbyggen sid. 6 
117 Ibid. sid. 11 
118 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39, 2009-04-17, kl. 13.15 
119 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39, 2009-04-17, kl. 13.15 
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hiss. På Manetvägen i utkanten av Tierp är det lägenheter i markplan och på Bondegatan är 
det hus med två våningar.120  
  

 
Figur 11; Tierpsbyggens 55+områden i Tierp  
Källa; Kartan från www.eniro.se 
 
Personal 
Tierpsbyggen vill utbilda, motivera och engagera sin personal till delaktighet och att vilja vara 
personligt ansvarstagande för verksamheten. Företaget arbetar aktivt med motions- och 
friskvårdsprogram bl.a. för att hålla nere sjukfrånvaron.121 
 
”Utbildning och friskvård är en investering”122  
 
Kompetensutveckling sker till stora delar inom det arbetsområde där personalen jobbar, t.ex. 
åker bovärdarna på förvaltningskurser. Tierpsbyggens marknadsansvarige har varit på 
utbildning som handlat om 55+ boenden för att få idéer och skaffa sig bättre kunskap om hur 
andra arbetar med dessa boenden. Tierpsbyggen har en ”seniorvärdinna” sedan 2007. Hon har 
varit med och startat olika projekt och aktiviteter på 55+ områdena som det är meningen att de 
boende sedan ska överta och vara ansvariga för. bl.a. har hon dragit igång ett projekt i 
Karlholm där målet var att öka trivseln på 55+ området. Då de inte bodde många barnfamiljer 
i området gjordes delar av lekparken om till rabatter och en boulebana byggdes. Där kan 
pensionärerna nu träffas och umgås. Därefter har hon varit med och startat ett antal liknande 
projekt på andra 55+ områden. ”Seniorvärdinnans” huvudsakliga arbetsuppgift är dock att 
besiktiga lägenheter.123  

                                                 
120 Intervju med Veronica Lindström 2009-04-07 
121 Affärsplan för Tierpsbyggen 2009 
122 VD Roger Kjettselberg på Bolagsstämman 2009-05-13 
123 Intervju med Veronica Lindström, 2009-04-07   
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4.1.3 Organisation 
 
SABO124 
SABO är en bransch- och intresseorganisation för allmännyttiga bostadsföretag. SABO har 
ungefär 300 bostadsföretag som medlemmar och de finns utspridda över hela landet. 
Företagen skiljer sig ganska mycket i storlek och det finns företag med allt från 33 lägenheter 
till 23 500 lägenheter. SABO har en organisation som fokuserar på medlemmarnas 
verksamheter och framtida utmaningar. Organisationen har fem enheter som fokuserar på 
medlemsföretagens verksamheter och en som ansvarar för SABO:s egen administration. De 
fem enheterna som fokuserar på medlemsföretagen är; enheten för kundrelationer, Enheten 
för fastighetsutveckling, Enheten för kommunikation, Enheten för Human Resources och 
Enheten för ekonomi och Finans.  
 
Branschorganisationen SABO ger sina medlemmar stöd och service i det dagliga arbetet. 
Främst genom att erbjuda tillgång till information, kompetens, erfarenhetsutbyte på olika 
nivåer, breda kontaktytor, och tvistelösning på ett sätt som ett enskilt företag inte kan uppnå, 
SABO har bl.a. egna jurister som finns under Enheten för kundrelationer.  SABO har som vi 
nämnde tidigare även en intresseorganisation. Den verkar för att ge sina medlemmar goda 
arbetsförutsättningar och påverka förutsättningar för en positiv utveckling av hyresrätten.  
 
AB Tierpsbyggen 
Tierpsbyggen är ett kommunalägt bostadsföretag som i över fyra decennier varit verksamma 
med att bygga och förvalta bostäder åt Tierpskommuns invånare.125 Kommunfullmäktige har 
det yttersta ägaransvaret. De utser bl.a. företagets styrelse och beslutar om ägardirektiv. 
Företaget styrs bl.a. av aktiebolagslagen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen.126 
Tierpsbyggen är medlem i Sveriges allmännyttiga bostadsföretags organisation, SABO, samt 
fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation Fastigo.  
 
På Tierpsbyggen arbetar idag 44 personer. Av dessa anställda är majoriteten män och enligt 
årsredovisningen 2008 var endast 27 % kvinnor.127   Företagets anställda är uppdelade på ett 
antal förvaltningsområden, på staben och den centraladministrationen. VD för Tierpsbyggen 
är Roger Kjettselberg sedan 2003-01-01.128  

                                                 
124 www.sabo.se 2009-04-06 14.50 
125 www.tierpsbyggen.se 2009-04-07 19.22 
126 http://www.tierp.se/Politik/Kommunagda-bolag.html 2009-04-07 19.25 
127 Årsredovisning 2008, AB Tierpsbyggen sid. 19 
128 Intervju med Veronica 2009-04-15 
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Figur 12; Organisationsschema för AB Tierpsbyggen.  
Källa: www.tierpsbyggen.se 
 
I Tierpsbyggens verksamhetspolicy står det att ” AB Tierpsbyggen har till uppgift att fullgöra 
Tierps kommuns bostadspolitik, medverka i kommunens strävan att fullfölja sin vision, på 
uppdrag förvalta eller utföra tillsyn på kommunens fastigheter. Vi ska genomföra detta 
uppdrag på ett sätt som bidrar till att skapa en långsiktig hållbar livsmiljö grundad på 
resurshållning och kretsloppstänkande samt att hålla en hög kvalitetsnivå i service och 
förvaltning.”129 

4.2 Externanalys   

4.2.1 Kundanalys 
Den 1 januari 2005 fyllde den första fyrtiotalisten 65 år. Tio år senare den 31 december 
2014 har mer än 1,1 miljoner fyrtiotalister uppnått den officiella pensionsåldern.130 När 
dessa fyrtiotalister går i pension kan de förvänta sig en minskad disponibel inkomst med 
20 %.131 Fyrtiotalisterna gynnas dock av att de ofta har en god finansiell situation.132 Som 
det vänstra diagrammet nedan visar växer skulderna fram till fyrtioårsåldern. Därefter 
minskar skulderna samtidigt som tillgångarna växer kraftigt. Det högra diagrammet visar 
att män som gått i pension har störst förmögenhet.  

                                                 
129 Affärsplan för AB Tierpsbyggen 2009 
130 Malmberg, Abramsson m.fl.(2004) Från eget småhus till allmännyttan, sid. 9 
131 Ibid Sid 10 
132 Ibid Sid 11 
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Figur 13; Tillgångar och skulder efter ålder  Figur 14; Nettoförmögenhet efter ålder 
Källa SCB 
http://www.scb.se/statistik/_publikationer/LE0001_2009K01_TI_10_A05TI0901.pdf 

 
Fyrtiotalisterna är, som diagrammen ovan visar, en resursstark grupp och de har i 
förhållande till tidigare pensionärsgrupper en högre utbildning. En stor del av 
fyrtiotalisterna har sommarhus och det är en viktig träffpunkt där barn och föräldrar möts i 
ett gemensamt projekt.133  
 
SABO har kartlagt fyrtiotalisternas boendesituation och de har undersökt hur de agerar på 
bostadsmarknaden mellan 1996-2000. Vi har valt att ta med detta i kundanalysen då vi 
anser att det är av stor vikt för Tierpsbyggen att förstå hur dessa potentiella kunder agerar 
på marknaden. Majoriteten av fyrtiotalisterna bodde i äganderätt och dessa var inte 
särskilt flyttingsbenägna. De som flyttade mest var de som bodde i hyresrätt och 
undersökningen visar att det är vanligast att man byter bostad inom den sektor man 
befinner sig i. Tillexempel så flyttade 40 % av dem som bodde i äganderätt till en annan 
äganderätt. Av dem som flyttar är ensamstående väsentligt överrepresenterade och de 
väljer i större utsträckning än andra att flytta till en hyres- eller bostadsrätt. Gifta och 
sammanboende dominerar gruppen som väljer att bo kvar i samma bostad.134   
 
Vi har valt att dela upp kundanalysen i två delar med olika segment. I den första delen har 
vi valt att analysera Tierpsbyggens potentiella kunder, de som idag bor i eget hem/villa. I 
den här analysen kommer vi att analysera två grupper; 45-55 åringar och 56-65 åringar. I 
den andra analysen kommer vi att analysera Tierpsbyggens nuvarande kunder. Vi kommer 
även här att analysera två grupper; 66- 75åringar och 76+ åringarna.  
 
 

                                                 
133 Malmberg, Abramsson m.fl.(2004) Från eget småhus till allmännyttan, sid. 14  
134 Ibid Sid 18 
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Figur 15; Kundsegmentering till intervjuerna.   

 
Vi har valt att göra denna uppdelning då vi tror att vi får fram mest relevant fakta. 
Tierpsbyggen vill få reda på hur de ska få äldre människor att flytta till deras boende 
tidigare. Genom att analysera potentiella kunder i 45-65 åringar får vi reda på vad dessa 
åldersgrupper förväntar sig och vill få ut av en hyresrätt. Genom dessa svar får vi en bra 
inblick i deras behov och utifrån dessa kan vi göra en handlingsplan över hur 
Tierpsbyggen ska kunna knyta dessa kunder till sig. Genom analysen av Tierpsbyggens 
nuvarande kunder får vi reda på vad de vill få ut av sitt boende och vad de mer önskar av 
Tierpsbyggen som hyresvärd. Genom dessa svar har vi fått en bra överblick hur 
Tierpsbyggen ska arbeta för att behålla sina nuvarande kunder.  

 
Potentiella kunder 
 
� 45-55 

Vi har valt att ta med den här gruppen i kundanalysen för att det är dessa människor 
Tierpsbyggen vill få som kunder inom en snar framtid. Vi tror att deras åsikter är av stor 
vikt när vi i handlingsplanen ska komma fram till hur Tierpsbyggen ska kunna få äldre att 
flytta till deras lägenheter istället för att bo kvar i villan.  
 
Människor i 45-55 årsåldern känner sig fortfarande väldigt unga och ingen av dem vi 
intervjuade har tänkt lämna villan och flytta till en hyresrätt inom den närmaste tiden. 
Majoriteten av dem vi intervjuade har barn som bor hemma och de trivs väldigt bra med 
”Svenssonlivet” de lever idag. Det viktigaste för den här åldersgruppen när det gäller 
boendet är att ha en trädgård och frihetskänslan att ha ett hus. De vill kunna gå ut och 
dricka en kopp kaffe på altan, hämta potatis i landet eller bara njuta av trädgården och 
dess växter. Av dem vi intervjuade var majoriteten helt nöjd med sitt boende och de 
saknade inget. Det var bara en som saknade något i sitt boende idag. I  det fallet handlade 
det om en person som bor i villa på landet och eldar med ved och saknade ett 
värmesystem där hon slapp arbeta så mycket för att få det varmt i huset. 
 
Under våra intervjuer har vi kommit fram till att det är en liten del av den här potentiella 
kundgruppen som vet om att Tierpsbyggen har speciella områden för 55+ åringar. De få 
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som vet om att det finns vet inte vad det innebär. När det gäller att flytta till ett 55+ 
område är det här en väldigt splittrad grupp. Vissa är väldigt positiva och andra är helt 
emot det och vill inte ens tänka på det. När vi frågade vad de skulle ställa för krav på en 
lägenhet och ett område som var 55+ klassat var det viktigt att området var lugnt och att 
det låg centralt. Det var även viktigt att lägenheterna var handikappanpassade och den 
skulle ligga på bottenvåningen. Många ville ha en liten trädgård eller täppa till lägenheten 
som de kunde pyssla i. Av dem som kunde tänka sig att flytta till ett 55+ boende var alla 
överrens om att de ville flytta när de inte orkade ta hand om villan länge.  

 
� 56-65 

Under våra intervjuer har vi kommit fram till att den här gruppen har väldigt höga krav på 
sitt boende och deras standard är svår att leva upp till för ett bostadsföretag. Alla vi 
intervjuat är nöjda med sitt boende men alla saknar något. Det är inte vanliga saker som 
dessa människor saknar utan snarare saker som sätter guldkant på tillvaron. Exempel på 
saker människor i den här gruppen saknar i sitt boende idag är sjöutsikt, inglasat uterum 
och att få posten levererad i dörren istället för i postlådan vid tomtgränsen. Av dem vi  
intervjuat lever alla i ett samboliknande förhållande och ingen har hemmavarande barn. 
Alla är på väg mot pension men känner sig fortfarande väldigt pigga och unga. Det här är 
en grupp som känner till Tierpsbyggens speciella 55+ områden men ingen vet riktigt vad 
det innebär. Det här är en grupp människor som börjat fundera över sin bostadssituation 
och har funderat på att sälja villan. Alla är överrens om att de kan tänka sig att flytta till ett 
55+ område när kroppen börjar säga ifrån och de inte längre orkar gå i trapporna eller 
sköta om huset.  
 
När den här gruppen ska flytta till 55+ område ställer de höga krav på standarden på 
lägenheterna. Det ska finnas tvättpelare i badrummen och diskmaskin i köket. 
Lägenheterna ska vara handikappanpassade från början så att man slipper flytta flera 
gånger på ålderns höst. Området ska ligga centralt men ändå vara ett lugnt område. Det är 
dock viktigt för den här gruppen att området inte är för lugnt utan att det är lite liv och 
rörelser på gården. En annan sak som är viktigt för den här gruppen är hur området och 
lägenheterna upplevs. Det ska vara trivsamt och det ska hållas fint både i trapphusen och 
på gården. Trapphusen ska vara färgglada, de ska pigga upp och inte vara vita eller gråa så 
det känns livlöst. Utemiljön ska vara grön och levande och det är viktigt att det finns 
möjlighet att odla eller plantera i närheten av lägenheten. 

 
Nuvarande kunder 
 
� 66-75 

Under våra intervjuer har vi kommit fram till att det absolut viktigaste för den här gruppen 
av kunder är att området är lugnt och tryggt. Det är viktigt att man trivs, både med 
lägenheten, området och med grannarna. Bostaden ska ligga centralt så det är nära till 
affärer och kollektivtrafik men samtidigt ha närheten till naturen och möjlighet att plantera 
i närheten av lägenheten. En annan sak de tycker är viktigt är gemenskapen på gårdarna 
som de värderar väldigt högt. Lägenheten ska ligga på markplan och inte ha några trösklar 
och vara lättframkomlig.  

 
 Alla vi intervjuat i den här gruppen har tidigare bott i villa. De sålde villan på grund av att 
de blev ensamma, på grund av att barnen skulle ta över huset eller för att de inte orkade ta 
hand om huset längre. Ingen av dem vi intervjuade kände till Tierpsbyggens 55+ område 
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innan de kom i kontakt med Tierpsbyggen när de väl bestämt sig för att flytta till en 
hyresrätt. Alla vi pratat med trivs bra på Tierpsbyggens 55+ områden men ingen hade sålt 
huset tidigare nu när de vet hur det blev i lägenheten.  
 

� 76-  
Även för den här gruppen är lugnet och tryggheten det viktigaste när det gäller boendet. 
Man ska känna sig trygg i både området och lägenheten. Det ska vara lugnt i lägenheterna 
bredvid och det ska inte vara något onödigt spring på gården. Den här gruppen har valt att 
flytta till ett 55+ område just på grund av lugnet, för att slippa skrikande barn och fester i 
grannlägenheterna samt att lägenheterna är anpassade för äldre. De har precis som 66-
75gruppen valt att flytta från villan för att de blivit ensamma och inte kunnat ta hand om 
ett hus själva. De anser att det är viktigt att deras boende ligger centralt så att de har nära 
till kommunikationer och affärer då många fått funktionsnedsättning med ökad ålder. De 
anser också att lägenheten ska vara handikappvänlig för att underlätta vardagen och att det 
ska finnas hiss för ökad tillgänglighet. Lägenheterna ska ha stora ytor så tillgängligheten 
inomhus blir bättre. Alla är nöjda med sitt boende och har inte mycket att klaga på. Många 
påpekar att servicen är bra och att de aktiviteter som anordnas är ett positivt inslag i 
vardagen. Det som några av de tillfrågade saknade i sitt boende var tvättmaskin och en 
gemensam matsal. Några påpekade också att hyrorna var dyra men att den goda servicen i 
det flesta fall vägde upp den nackdelen. 

4.2.2 Konkurrentanalys 
Efter att ha studerat bostadsmarknaden i Tierpskommun har vi kommit fram till att 
Tierpsbyggen har en monopolliknandeställning på marknaden. Det finns idag inget företag 
som på allvar kan konkurrera med Tierpsbyggen. I kommunen finns det ett par mindre 
fastighetsföretag och ett antal privata hyresvärdar. I centralorten har Tierpsbyggen cirka 830 
lägenheter135 och Husman, det andra fastighetsföretaget i Tierp, har 35 lägenheter.136 Utifrån 
dessa fakta har vi i konkurrensanalysen beslutat oss för att fokusera på andra boendealternativ 
som 55+ åringarna kan välja istället för att hyra en lägenhet av Tierpsbyggen. Innan arbetet 
började ville Tierpsbyggen att vi skulle ta reda på hur de skulle få 55+ åringar att flytta från 
villan till deras lägenheter i ett tidigare skede än de gör idag. Vi kommer därför ha fokus på 
egna hem/villor och se dem som huvudkonkurrenten till Tierpsbyggens 55+ områden.  
 
Egna hem/Villor 
 
Fördelar 
Vi tror att den absolut största fördelen egna hem/villor har är frihetskänslan och trädgården. 
Det är något speciellt med att ha en egen villa och tomt. Man sköter sig själv och behöver inte 
ta hänsyn till någon annan. Fördelarna med en villa är många. Damerna vill påta i trädgården 
och herrarna vill hålla på med något projekt i villan eller på tomten. Detta gäller framför allt 
den yngre delen i kundanalysen som fortfarande har orken och viljan kvar. En annan fördel 
med att bo i villa är att man kan gå ut och sätta sig på altanen och ta en kopp morgonkaffe 
utan att bli iakttagen av andra hyresgäster, du kan grilla och hänga tvätt ute utan att behöva 
tänka på vad alla andra tycker och vart röken från grillen tar vägen. Fördelarna med en villa är 

                                                 
135  Tierpsbyggens bolagsstämma 2009-05-13 
136 http://www.tierp.se/Bygga--Bo/Bo/Uthyrning/Hyresvardar-i-kommunen.html, 2009-05-03, kl. 11.55 
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många framför allt på sommarhalvåret och framför allt om man är pensionär och går hemma 
hela dagarna.  
 
En annan fördel som egna hem/villor har är den ekonomiska biten. Många i gruppen 55+ har 
tagit lån och bosatt sig i en villa eller i ett radhus för ett antal år sedan. Dessa lån är idag 
avbetalade eller till stor del avbetalade vilket innebär att många äldre villaägare idag bor 
väldigt billigt eller till och med i princip gratis. Detta gör att det är en svår grupp att övertala 
att sälja huset och flytta till en hyresrätt. Som diagrammet nedan visar har bostadspriserna i 
Tierpskommun stadigt gått upp sedan 1996. Vi antar att det ser ungefär lika ut innan denna 
period vilket medför att villorna de köpte eller byggde på 50-talet idag är värda betydligt 
mycket mer än då.  Detta innebär att de inte bara ska betala hyra på lägenheten utan även 
skatta för vinsten när de säljer villan. 

 

Figur 16; Årsvis medelvärden för villor i Tierpskommun. 
K/T = Medelvärde Köpesumma/Taxeringsvärde 
Källa; www.maklarstatistik.se,  
 

Nackdelar 
Egna hem/villors största svagheter är allt jobb som medföljer en villa. En villaägare har ett 
stort ansvar på sina axlar. Det är mycket jobb både på utsidan och insidan av villan. Vintertid 
ska uppfarten hållas ren från snö och is och de ska sandas och saltas om det behövs. 
Sommartid ska gräsmattan klippas, rabatterna och landen ska rensas, buskar och träd ska 
klippas, löv ska krattas och grusgången ska hållas fin. Invändigt ska rummen hållas rena och 
snygga, fönster ska putsas och saker ska dammas. Förutom detta dagliga underhållet medför 
även en villa många reparationer och upprustning för att villan ska vara i bra skick. Man har 
som boende hela ansvaret på sina axlar och klarar man inte av det gäller det att man har nära 
och kära som ställer upp och hjälper till.  
 
Många av dessa villor som äldre har haft under lång tid kan ha ett stort renoveringsbehov. I 
många fall är villorna de äldre bor i samma villa de byggde på 50- 60-talet. Dessa villor är av 
varierande standard. Vissa har vårdat sitt hus som sitt eget barn medan andra inte har skött om 
sitt hus på det bästa sättet. Många har blivit änkor/änkeman och vi har erfarenheter av att, 
framför allt äldre änkor, inte har gjort mycket åt villan sedan maken gick bort och dessa hus är 
i stort renoveringsbehov.  
 
En svaghet som äldre villaägare ställs inför är att de blir ensamma. Äldre människor flyttar till 
lägenheter och yngre människor flyttar ut till villaområdena. Detta medför att de äldre som 
väljer att bo kvar i villan kommer att omges av yngre människor de inte har så mycket 
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samhörighet med. Det kan även bidra till att villaområdet upplevs som stökigt med småbarn 
och fester.  
 
AB Tierpsbyggens konkurrenskraft mot Egna hem/Villor 
En konkurrenskraft som Tierpsbyggens 55+ områden har jämfört med villaområden är att 
Tierpsbyggen har 55+ lägenheterna utspridda på de orter de finns på. Ett exempel på det är i 
Tierps köping där Tierpsbyggens har två områden som ligger centralt och två områden som 
ligger i utkanten av Tierps men med naturen runt hörnet. Villaområden ligger ofta långt ifrån 
centrum och det är få villaområden som ligger centralt och passar äldre människor.  
 
Den största konkurrenskraften Tierpsbyggen har mot egna hem/villor är att man som 
hyresgäst slipper göra någonting själv med sitt boende. Är det något som går sönder, något 
som behöver renoveras eller fixas är det bara att ringa så kommer Tierpsbyggen och åtgärdar 
det. Allt jobb som en villa medför försvinner om man bosätter sig i en hyresrätt.  Du som 
hyresgäst slipper skotta snö, klippa gräs eller rensa rabatter. Många äldre som bor i villor är 
idag beroende av barn, släktingar eller grannar för att sköta sysslor med huset som de själva 
inte klarar av. Ett boende på Tierpsbyggen gör dessa människor mindre beroende av 
närstående då Tierpsbyggens personal sköter om all skötsel av husen och gårdarna.   
 
För de 55+ åringar som inte vill flytta ifrån sin villa på grund av behovet av en egen trädgård 
finns Tierpsbyggens 55+ område på Manetvägen. Manetvägen är ett radhusområde i markplan 
med en egen uteplats och gräsmatta.137 Här kan damerna påta i trädgården och herrarna kan 
snickra i den nyinredda snickarverkstan som Tierpsbyggen har inrett i den gamla 
värmecentralen.  
 

Figur 17; Tierpsbyggens 55+ område på manetvägen.  
Fotot taget av Ulrika Kregert  
 

                                                 
137 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=144  2009-04-17 
11.58 
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Ett annat bra alternativ är 55+ området på Bondegatan. Här finns små kolonilotter på 
grönområdet i anslutning till området. På Bondegatan slipper de boende gräsklippningen, som 
de har om de bosätter sig på Manetvägen, men har tillgång till att odla både grönsaker och 
blommor. Både Manetvägen och Bondegatan ligger i utkanten av Tierp. Ett boende på 
Manetvägen gör att man slipper ”lägenhetskänslan” och har naturen runt hörnet. Detta är en 
väldigt stark konkurrensfördel när det gäller äldre som bott hela sitt liv eller större delar av sitt 
liv på landet. För dessa människor kan det vara en stor omställning att flytta från landet till en 
lägenhet i centrala Tierp. Är man van att ha det lugnt och skönt på landet är det en stor 
skillnad på att bo centralt med trafik och bussar som passerar utanför fönstret.  
 
En annan stark konkurrensfördel som Tierpsbyggen har är gemenskapen på de större 55+ 
områdena. På både Manetvägen och Bondegatan har Tierpsbyggen tagit bort lekparkerna och 
anlagt boulebanor och grillplatser som de äldre har bättre användning av. Under våra 
intervjuer har vi t.ex. fått reda på att hyresgästerna på Bondegatan har många gemensamma 
aktiviteter. En lägenhet finns till hyresgästernas förfogande och den används  flitigt varje 
vecka. Varje tisdag träffas de som vill i kvarterslokalen och spelar kort och en gång i 
månaden är det sångkväll med dragspel och nyckelharpa. Till jul, lucia och påsk anordnar 
hyresgästerna fester i lokalen och midsommar firar man på gården med midsommarstång och 
picknick vid grillplatsen.  Liknande aktiviteter och evenemang anordnas även på Manetvägen 
och Palmgatan. Vi anser att detta är en stark konkurrensfördel då många äldre blir ensamma i 
sina villor, utspridda i Tierp, när barnen flyttat ut. 
  
Angränsade kommuners allmännyttiga bostadsföretag 
Vi anser att villorna är Tierpsbyggens största konkurrenter men vi anser även att det finns 
konkurrenter bland närliggande kommuners allmännyttiga bostadsföretag. Vi har valt att se 
Älvkarleby-, Gävle-, Östhammar-, Heby och Uppsala kommuners bostadsmarknad som 
konkurrenter eftersom de ligger geografiskt nära och är grannkommuner till Tierps kommun. 
På deras bostadsmarknader kommer vi se de allmännyttiga bostadsföretagen Älvkarlebyhus, 
Gavlegårdarna, Östhammarshem, Hebyfastigheter och Uppsalahem som konkurrenter. 
 

Fördelar 
� Älvkarlebyhus är en liten organisation som tillhandahåller båtplatser vid Bodaån som 

boenden har förtur till.138 
� Gavlegårdarna har billigare hyror. Genomsnittshyran ligger på 774kr/kvm (2007)139 mot 

Tierpsbyggens 839kr/ kvm (2007)140 och Uppsalahems 897kr/kvm (2007).141 
� Östhammarshem – Det är lätt att hitta och få information om 55+ områden på företagets 

webbplats. 
� Hebyfastigheter har 55+ boenden på alla sina orter de har lägenheter på.142  
� Uppsalahem har ett brett utbud av 55+ lägenheter, det finns hiss i alla hus och alla 

lägenheter har en högre rumstemperatur än övriga lägenheter.143 
                                                 
138 http://www.alvkarlebyhus.se/apartments/areas.asp?si=1&ss=17 2009-05-17 15.25 

139http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/data/2007/03/article/article20070319_090726570/Ho
H0702_Hyror_hela_listan.pdf, 2009-05-03, kl. 17.56 
140 Årsredovisning 2007 – AB Tierpsbyggen sid. 11 
141 http://www.uppsalahem.se/upload/Ekonomi/Årsredovisningar/År%2007%20sifferdelen.pdf, 2009-05-03, kl. 
17.59 
142 http://www.hebygardar.se 2009-05-03 

143 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/NewsPage____11839.aspx?epslanguage=EN 2009-05-06 11.45 
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Nackdelar 
• Älvkarlebyhus saknar 55+ områden och kan inte erbjuda extra lugna och trygga 

lägenheter till sina äldre hyresgäster.  
• Gavlegårdarnas huvudkontor och kundtjänst ligger långt ifrån centrum och det kan 

vara besvärligt att ta sig ditt som gammal.   
• Östhammarshem – Dåliga kommunikationsmöjligheter 
• Hebyfastigheter – Dåliga kommunikationsmöjligheter 
• Uppsalahem – Hög hyra 

 

AB Tierpsbyggens konkurrenskraft mot angränsade kommuners 
allmännyttiga bostadsföretag 

• Älvkarlebyhus – kan erbjuda 55+ boende  
• Gavlegårdarna – Ligger närmare Stockholm och Uppsala 
• Östhammarshem - Bättre kommunikationsmöjligheter med E4:an och järnvägen 
• Hebyfastigheter - Bättre kommunikationsmöjligheter med E4:an och järnvägen 
• Uppsalahem - billigare genomsnittshyra 

4.2.3 Marknadsanalys 
 

Framträdande marknader/Verklig och potentiell marknad 
I många delar av landet kommer efterfrågan på bostäder fortsättningsvis att vara stor. Pressen 
att ha bostäder som motsvarar efterfrågan ökar på kommunerna. I framförallt det mindre 
kommunerna rapporteras det att allt fler har brist på bostäder. Tierps kommun räknas till det 
mindre kommunerna då de har färre än 25 000 invånare. En ökning av antalet kommuner med 
brist på bostäder kommer troligtvis att ske de kommande åren. Två tredjedelar av 
kommunerna har inte tillräckligt eller rätt sorts bostäder i centralorterna vilket visar sig 
genom att det där behövs bostäder som är kopplade till service och kommunikationer. Det är 
förknippat mycket med att det i många kommuner är medelålders och äldre personer som 
efterfrågar en ny bostad.144 
 
Forskning visar att i och med ökad ålder sjunker flyttningsbenägenheten. Dock får hela 
bostadsmarknaden effekter då det finns en ökad rörlighet från småhus till lägenhet bland 
fyrtiotalisterna. t.ex. kan barnfamiljer som idag står utanför villamarknaden komma in på den. 
Att därför bygga attraktiva bostäder för denna grupp kan visa sig bli samhällsekonomiskt 
förnuftigt i och med de positiva effekterna på bostadsmarknaden i form av fler lediga 
småhus.145 
 
Enligt en bostadsmarknadsenkät som Länsstyrelsen i Uppsala län har genomfört i januari 
2009 råder det obalans på marknaden i Uppsala län. I Tierps kommun är det dock totalt sätt 
balans men det råder brist på bostäder i Tierps köping i förhållande till övriga kommundelar 
där det är balans. Det förväntas inte ske någon påtaglig förändring med den förväntade 
utvecklingen totalt sett i Tierps kommun under 2009.146  
 
                                                 
144 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
21, kl. 13.15 
145 Malmberg, Abramsson m.fl.(2004) Från eget småhus till allmännyttan, sid. 18-19      
146 http://www.c.lst.se/templates/Page.aspx?id=508, 2009-04-21, kl 14.02 
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År 2007 fanns det cirka 28 000 seniorbostäder fördelade på cirka 155 kommuner i Sverige. I 
den undersökningen definieras seniorbostäder som vanliga bostäder avsedda för personer över 
en viss ålder som vanligtvis var över 55 år. Vi tolkar det som att det då rör sig om liknade 
områden som Tierpsbyggen har för 55+ åringar. Cirka 50 procent av bostäderna ägdes av 
kommunala bolag, 14 procent av stiftelser, 12 procent av privata fastighetsägare, 17 procent 
av bostadsrättsföreningar och 7 procent av andra kategorier.147 

 
Figur 18; Seniorbostäder 2007 
Källa; http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-
04-27, kl. 10.46, sid. 79 
 
Så kallade servicebostäder för äldre har på senare år avvecklats av många kommuner. Det är 
ett särskilt boende som fördelas genom biståndsbeslut. Dessa bostadsbestånd har övergått till 
det ordinarie bostadsbeståndet efter ombyggnad i vissa fall. Bostäderna har fortfarande en 
inriktning på äldre personer.148 Tierpsbyggens 55+ område på Palmgatan i Tierp är ett sådant 
område. Det var tidigare ett servicehem som hette Björken men som idag tillhör 
Tierpsbyggens ordinarie 55+ bestånd.  
 
Tillväxt 
Det byggs relativt lite bostäder i förhållande till invånarantalet i de mindre kommunerna. 
Byggandet bedöms dock att öka under 2009.149 Höga produktionskostnader och brist på mark 
i attraktiva lägen vid bostadsbyggande, svårigheter med långivare, överklagande av 
detaljplaner samt brist på mark i attraktiva lägen är huvudsaktliga hinder för samtliga 
kommuner i Uppsala län totalt sett vid bostadsbyggande. Projekt som förväntas påbörjas år 
2009 i nyproduktion av bostadslägenheter i Tierps kommun är 25 stycken lägenheter. 
Detaljplanen är redan klar för 50 lägenheter. 2009- 2010 kommer även 50 egnahem byggas i 
Tierp.150 
 
År 2008 planerades det i cirka hundra kommuner runt om i landet att det skulle byggas nya 
seniorbostäder och i cirka fyrtio kommuner planerades befintliga byggnader byggas om till 
seniorbostäder. Som vi nämnde tidigare motsvarar seniorbostäder Tierpsbyggens 55+ 

                                                 
147 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
21, kl. 13.12, sid 78 
148 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
21, kl. 13.18, sid 79 
149 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
21, kl. 13.15 
150 http://www.c.lst.se/templates/Page.aspx?id=508, 2009-04-21, kl 14.07 
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områden. Cirka 75 procent av de planerade bostäderna var nyproduktion, cirka 14 procent var 
ombyggnation och 10 procent av bostäderna var omvandling från servicebostäder till 
seniorboenden. Ett tillskott på över 5 000 seniorbostäder kan det bli genom nyproduktion de 
närmaste åren. Närmare tusen bostäder omfattar ombyggnadsprojekt till seniorboenden.151  

 
Figur 19; Planerade seniorbostäder 
Källa; http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-
04-27, kl. 10.52, sid. 80 
 
Lönsamhet 
Vi använder oss av Michael Porters fem- faktor modell som bildas av fem konkurrenskrafter 
på marknaden och som påverkar lönsamheten i branschen. Modellen hjälper Tierpsbyggen att 
hantera konkurrenternas styrkor och på så sätt skapas möjlighet för att lyckas bättre. Nedan 
beskriver vi de faktorer som går att analysera för Tierpsbyggen. 
 

� Konkurrens bland befintliga företag i branschen –  
Tierpsbyggen har en dominerande ställning på hyresmarknaden i Tierps kommun med 
ett bestånd på cirka 1 700 lägenheter.152 De cirka 20 privata hyresvärdarna som finns 
runt om i kommunen är väldigt små i jämförelse med Tierpsbyggen. En av 
konkurrenterna som har flest hyreslägenheter är M2 Gruppen som har cirka 160 
lägenheter i Söderfors. I Tierps köping är Husman KB det största fastighetsbolaget 
efter Tierpsbyggen med 35 bostadslägenheter och 10 affärslokaler.153 Det gör att 
Tierpsbyggen har en oerhörd stark ställning på hyresmarknaden i kommunen och 
saknar i stort sätt konkurrenter inom hyresbranschen. Eftersom ingen av de privata 
hyresvärdarna erbjuder några 55+ boenden saknar Tierpsbyggen helt konkurrenter på 
det området i kommunen.  
 
Uppsala kommun som angränsar med Tierp har 55+ områden. Där finns ett stort utbud 
av olika seniorboenden. Ålderskraven varierar något, men den vanligaste 
åldersgränsen är 55+.  Det finns både hyreslägenheter och bostadsrättsföreningar som 
erbjuder 55+ lägenheter. Den största aktören som äger hyreslägenheter med 55+ 
boende i Uppsala kommun är det allmännyttiga bostadsföretaget Uppsalahem. De 

                                                 
151 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
21, kl. 14.03 
152 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50, 2009-04-25, kl. 
15. 58 
153 http://www.tierp.se/Bygga--Bo/Bo/Uthyrning/Hyresvardar-i-kommunen.html, 2009-05-03, kl. 11.55 
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erbjuder sju områden med 55+ lägenheter.154 Är människor beredda att flytta från 
Tierps kommun är Uppsalahem en stark konkurrent till Tierpsbyggens 55+ områden. 
 

� Potentiella konkurrenter – 
De allmännyttiga bostadsföretagen anpassar sina bostäder genom nybyggnation eller 
ombyggnation för att tillgodose behovet av bostäder med särskild inriktning på de 
äldre generationerna. En ökning bland privata byggherrar och bostadsrättsföreningar 
som valt att satsa på den äldre målgruppen har även märkts av den senare tiden.155 
Dock är det inte något problem för Tierpsbyggen i dagsläget.  Som vi nämnt tidigare 
har de en stark ställning på bostadsmarknaden i kommunen men om förutsättningarna 
ändras i framtiden kan dessa två grupper vara potentiella konkurrenter till 
Tierpsbyggens 55+ områden. Ett exempel på det är om Tierpsbyggen väljer att sälja 
delar av sitt bestånd, för att få in pengar till upprustning av företagets övriga 
byggnader, kan privata fastighetsägare köpa dessa fastigheter. Dessa privata 
fastighetsägare kanske då väljer att satsa på den äldre kundgruppen och anpassar husen 
till 55+ områden.  
 

� Ersättningstjänster – 
Människor kan välja att köpa istället för att hyra sitt boende. De viktigaste 
ersättningsalternativen till hyresrätterna är bostadsrätter och framförallt villor. I Tierps 
kommun finns det 42 registrerade bostadsrättsföreningar men ingen av dem erbjuder 55+ 
områden. Som nämndes tidigare erbjuder bostadsrättsföreningar i Uppsala kommun 55+ 
lägenheter. Där finns mer än sju bostadsrättsföreningar som gör det.156 2007 fanns det 
6 261 stycken småhus i Tierpskommun.157 
 

� Kundens förhandlingsstyrka – 
Många som bor i hus ser ingen anledning till att flytta till en hyreslägenhet när det har 
betalat av sina lån på huset och bor i stort sätt gratis. Att sälja villan för att börja betala en 
dyrare månadsavgift än vad de gör idag är ett starkt argument för många att inte vilja 
flytta till en hyresrätt. De som bor i villa ser det som en ekonomisk investering då de 
sparar till sig själva. Många har en boendekostnad på 4 000 till 5 000 kronor. Det är 
framförallt de som flyttade till villa under 1960-talet och 1970-talet som är ägare till 
billiga småhus. Med låga boendekostnader har de råd att ta hjälp med underhåll när de 
inte längre vill eller orkar själva.158  
 

Kostnader 
Tierpsbyggens största kostnadsposter 2007 var uppvärmning, personalkostnader och övriga 
externa kostnader. Till övriga externa kostnader hör t.ex. fastighetsförvaltning, reklam och PR 

                                                 
154 http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Senior/2009/seniorbostader_0904.pdf, 
2009-05-03, kl. 12.30 
155 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-04-
25, kl. 13.09 
156 http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Senior/2009/seniorbostader_0904.pdf, 
2009-05-03, 15.04 
157http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=Bostadsbestand
K&deltabell=K1&deltabellnamn=Kalkylerat+bostadsbest%E5nd+efter+kommun+och+hustyp%2E+%C5r&omr
adekod=BO&omradetext=Boende%2C+byggande+och+bebyggelse&preskat=O&innehall=Bostadsbestand&star
ttid=1990&stopptid=2007&Prodid=BO0104&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1, 2009-05-03, kl. 
18.10 
158 Malmberg, Abramsson m.fl.(2004) Från eget småhus till allmännyttan, sid. 13 
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samt kontorsmaterial. Kostnader för outhyrda lägenheter är en kostnad som minskat tack vare 
färre tomma lägenheter de senaste åren. 2006 låg den kostnaden på 8 287 tkr och under  2007 
hade den minskat till 6 959 tkr.159 Många av husen är i stort behov av upprustning och 2009 är 
posten underhåll budgeterat till nästan 12 000 mkr.160 
 

 
Figur 20; Tierpsbyggens underhåll de senaste fem åren och budgeterat underhåll för 2009 
Källa; Tierpsbyggensbolagsstämma 2009-05-13 
 
På bostadsmarknaden är höga kostnader vid bostadsbyggande ett hinder för nyproduktion. En 
anställd som är sakkunnig på byggfrågor på SABO säger att det inte är många bostadsföretag 
som jobbar med nyproduktion idag. Det är för svårt att räkna på de exakta kostnaderna för 
nybyggnation. Dock har byggpriserna sjunkit men inte tillräckligt för att bostadsföretagen ska 
våga satsa på nyproduktion. Statistik från Boverket visar just att färre hyresrätter byggs. 2008 
byggdes 68 % färre hyresrätter än år 2006.161 Det gör att planerade nybyggnationer av 55+ 
lägenheter också påverkas.  
 
För den som vill bygga nya hyresrätter finns inga direkta skattelättnader eller bidrag som 
underlättar nybyggandet. Andra upplåtelseformer som villa och bostadsrätt har däremot 
avdragsrätt för räntekostnader. Ett bostadsbolag kan dock göra avdrag för räntekostnader mot 
bolagsskatten, men då ska företaget gå med vinst samt betala bolagsskatt. De försvunna 
bidragen och framförallt de höga räntorna och stigande produktionspriserna har tillsammans 
orsakat kostnadsökningen för nyproduktion av hyresrätter.162 I slutet av 2008 presenterade 
regeringen sitt stimulanspaket för bostadsmarknaden. Dock gällde ROT-avdraget för 
reparation, om- och tillbyggnad, värt upp till 100 000 kr per hushåll och år för bara villaägare 
och bostadsrättsägare medan hyresrätterna blev lottlösa.163  
 
Trender och tendenser 
I slutet av 2014 har över 1,1 miljoner fyrtiotalister nått upp till den officiella pensionsåldern 
och detta kommer att påverka bostadsmarknaden.164 De flesta av fyrtiotalisterna bor i 
äganderätt och troligtvis kommer många av dem bo kvar där. De som ändå väljer att flytta av 

                                                 
159 Årsredovisning 2007- AB Tierpsbyggen 
160 Anders Norrström, bolagsstämman 2009-05-13 

161 http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/67/1/?item=art_art-s1/96, 2009-05-04, kl. 14.16 
162http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3Fsectionid%3Dprivatekonomi%26stat%3D0%26men
usection%3Dprivatekonomi%3Bprivatnyheter%26articleid%3D2008%255C10%255C16%255C306152, 2009-
05-04, kl. 14.35 
163 http://www.bofast.net/1/1.0.1.0/17/1/?item=art_art-s1/39, 2009-05-04, kl. 17.05 
164 Malmberg, Abramsson m.fl .(2004)  Från eget småhus till allmännyttan sid. 9 
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olika anledningar kommer vilja ha ett förhållandevis attraktivt boende. När människor ur 
gruppen flyttar blir det fler lediga småhus och då ökar omsättningen på bostadsmarknaden, 
bl.a. frigörs bostäder för barnfamiljer som kan ta sig in på bostadsmarknaden. 
 
Fyrtiotalisterna är en ekonomisk stark grupp med ett större konsumtionsutrymme i jämförelse 
med tidigare pensionärsgrupper. De är den grupp som har råd att betala för nybyggda 
bostäder. Dock är det en grupp där många är frånskilda och undantaget för de som inte har råd 
med nyproducerade lägenheter är de ensamstående. För dessa är boendekostnaden en viktig 
faktor vid byte av bostad.165    
 
Trotts dagens situation med lågkonjunktur och kris spås ändå sektorn för 55+ boenden gå 
starkt även under 2009 i och med fyrtiotalisternas medvetenhet och ökade krav. Det gäller 
dock att ligga steget före med innovativa idéer och tankar.166 
 
Nyckelfaktorer för framgång 
Tierpsbyggens största nyckelfaktor till framgång är deras förmåga att kunna erbjuda 
lägenheter till alla grupper i samhället. De har lägenheter som passar de flesta 
åldersgrupperna, både ung som gammal. De finns både ungdomsboende, studentlägenheter 
och 55+ områden som är öronmärkta för dessa kundgrupper. Tierpsbyggen har lägenheter 
över hela kommunen och är det enda bostadsföretaget som erbjuder 55+ boende i kommunen. 
Eftersom det skulle ta många år för ett annat bostadsföretag att komma upp i samma utbud av 
lägenheter som Tierpsbyggen gör det att andra bostadsbolag har svårt att mäta sig med dem. 
Tierpsbyggen har dessutom lång erfarenhet av att verka i bostadsbranschen då de har gjort det 
i över 40 år.167 Det anser vi är en viktig nyckelfaktor som är värdefull och tar lång tid för 
konkurrenterna att nå. 

4.2.4 Omvärldsanalys 
Vi har valt att använda oss av PEST – analysen när vi gör omvärldsanalysen . Fokus ligger på 
de direkta eller indirekta omvärldsmässiga trender och händelser som kan komma att påverka 
Tierpsbyggens strategi. 
 
Politik och lagar 
Ett ökat intresse för försäljning av det allmännyttiga bostadsbeståndet har skett efter att 
tillståndsplikten upphörde att gälla den 1 juli 2007. Upphörandet av tillståndsplikten innebär 
att kommuner som vill sälja allmännyttiga bostäder inte längre behöver ha länsstyrelsens 
tillstånd för att göra det.168 I framförallt Stockholm stad har försäljning samt planerad 
försäljning av ett stort antal lägenheter skett. I Stockholm har flest omvandlingar av 
allmännyttiga bostäder till bostadsrätter ägt rum. Göteborg och Malmö visar inte samma 
tendenser. Försäljning till privata hyresvärdar av mindre försäljningar är vanligast i landet i 
övrigt. Syftet med det är oftast att bostadsföretagen vill få in resurser till att bygga nytt eller 

                                                 
165 Malmberg, Abramsson m.fl. (2004) Från eget småhus till allmännyttan sid. 20 
166 Tidningen Fastighetsnytt, nr 6. 2008, sid. 29 
167 http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50 2009-05-12 
10.05 
168 http://www.byggherre.se/sa/node.asp?node=2147, 2009-04-21, kl. 13.32 
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rusta upp.169 Tierpsbyggen kan alltså i framtiden välja att sälja delar av sitt bostadsbestånd. 
Dock har de idag inga planer på att sälja ut något inom de kommande två åren.170  
 
I slutet av 2008 lämnades Äldreboendedelegationens betänkande (SOU 2008:113) över till 
regeringen. Den heter Bo bra hela livet och utgår från äldres självbestämmande och att äldre 
har olika behov. Ökningen av antalet äldre ökar och behovet av bostäder anpassade till den 
gruppens behov kommer bli stort framöver.171 Delegationen föreslår bl.a. att ett 
tillgänglighetsbidrag införs. Det ska vara ett statligt bidrag till bl.a. hissinstallation i 
flerbostadshus. Även andra tillgänglighetsskapande åtgärder som t.ex. dörröppnare och 
ramper för rullstolar föreslås för att förbättra tillgängligheten till fastigheten, bostäderna och 
gemensamma utrymmen som t.ex. tvättstugan. Den fysiska tillgängligheten är många gånger 
avgörande för möjligheten att bo kvar och kunna leva ett självständigt liv för personer med 
nedsatt funktionsförmåga.172 I många av Tierpsbyggens hus saknas det hiss, bl.a. på 55+ 
området på Bondegatan. Vissa hyresgäster kan bli tvungna att flytta när de inte klarar att gå i 
trapporna. Skulle förslaget om tillgänglighetsbidrag bli verklighet kan Tierpsbyggen ansöka 
om bidrag och förbättra tillgängligheten till sina bostäder genom att installera in hissar. 
 
Ekonomi  
Den svenska ekonomin nåddes av lågkonjunkturen på allvar hösten 2008. Ekonomin krympte 
för första gången sedan 1993 då BNP sjönk med 0,2 procent på årsbasis. Det är fortsatt stor 
osäkerhet om djupet och längden på konjunkturnedgången. BNP spås minska även under 
2009 enligt bedömare i dagsläget. Arbetslösheten väntas stiga till upp mot 10 procent och det 
är främst ungdomar som kommer drabbas. Detta kan medföra att bostadsefterfrågan kan 
hållas tillbaka något. De senaste åren har antalet påbörjade hyresrätter minskat kraftigt. 2008 
påbörjades 58 procent mindre hyresrätter jämfört med genomsnittet för åren 2005-2007.173  
 
På bostadsmarknaden är det inte kris längre tack vare att Riksbanken tillfört likviditet och 
sänkt räntorna. Konsumtionen har hållits uppe. Riksbanken har sänkt reproräntan från 3,75 
procent till 0,5 procent sedan i december förra året. Under första kvartalet 2009 har utlåningen 
till småhus och bostadsrätter ökat med 35,3 miljarder kronor vilket är en ökning med nio 
procent under samma kvartal året innan.174 Enligt en undersökning från Mäklarsamfundet tror 
mäklarna i Sverige på fler affärer och oförändrade priser. Det har blivit fart på 
bostadsmarknaden igen på grund av räntesänkningarna. Trots hårda ekonomiska tider tror 
mäklarna på fler affärer under våren och att den trenden håller i sig.175  
 
Tierpsbyggen bör ha ett starkt kapital för att klara av dåliga tider bra. Enligt Tierpsbyggens 
ekonomichef Anders Norrström är Tierpsbyggens verksamhet känslig bl.a. på grund av dess 
höga räntekostnader. 1 % ränteförändring ger ca 6,1 mkr högre kostnader.176  
 
Sociostrukturer 

                                                 
169 http://www.boverket.se/Global/Webbokhandel/Dokument/2008/bostadsmarknaden_2008_2009.pdf, 2009-
04-21, kl. 13.15 
170 http://www.c.lst.se/templates/Page.aspx?id=508, 2009-04-21, kl. 14.01 
171 http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2008/dec/Sidor/Bobrahelalivet.aspx, 2009-05-04, kl. 20.14 
172 http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/79/43/6931fce1.pdf, 2009-05-04, kl. 20.28, sid. 17 
173 http://www.boverket.se/Global/Boende/Dokument/boverket_indikatorer/Indikatorer_mars_2009.pdf, 2009-
05-10, kl. 18.23 
174 http://www.dn.se/ekonomi/bostadslanen-okar-kraftigt-1.858414, 2009-05-10, kl.18.46 
175 http://www.dn.se/ekonomi/oforandrade-priser-pa-bostadsmarknaden-1.836592, 2009-05-10, kl. 19.04 
176 Tierpsbyggens ekonomichef Anders Norrström, Bolagsstämman 2009-05-13 
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Befolkningen i Sverige blir allt äldre. En kraftig expansion av gruppen 65 år och äldre har 
redan ägt rum i landet. Nu kommer ännu en expansion som kommer att hålla i sig fram till 
början av 2030-talet. Denna ökning av äldre beror på de stora barnkullarna på 1940-talet och 
senare 1960-talet som når pensionsåldern.177 2008 fanns det 1,6 miljoner svenskar över 65 år 
och 2015 kommer det vara cirka 2 miljoner som är över 65 år.178 Den ökade gruppen av äldre 
kommer påverka bostadsmarknaden på olika sätt. bl.a. kommer fler bostäder som är 
anpassade för äldre att behövas. För att kunna möta den väntade ökade efterfrågan bör 
Tierpsbyggen utöka sitt 55+ bestånd ännu mer. 
 
Teknologi 
I och med att andelen äldre ökar av Sveriges befolkning kommer troligtvis behovet av 
teknikstöd i hemmet också öka. Efterfrågan på bra vardagsteknologi som är utvecklad utifrån 
äldres behov kommer därför vara stort de kommande åren.179  
 
För att kunna tillmötesgå det behovet inleddes en treårig satsning 2007 på teknik för äldre. 
Hjälpmedelsinstitutet, som är ett nationellt kunskapscentrum inom området hjälpmedel och 
tillgänglighet för människor med funktionsnedsättning, fick i uppdrag av regeringen att 
samordna satsningen. Att ge äldre personer bättre tillgång till funktionella och säkra produkter 
och tjänster där teknik underlättar olika aktiviteter i vardagen var målet med projektet. 
Satsningen på Teknik för äldre skulle stödja utvecklingsprocesserna. Ett av fokusområdena är 
boende.180 Olika utvecklingsprojekt har startats mellan 2007-2009. Studier som gjorts är t.ex. 
hur en bra utemiljö för äldre kan vara utformad samt tester av låssystem. Syftet med alla 
studier är att verka för en ökad trygghet och bättre tillgänglighet i bostaden för äldre. Detta för 
att skapa bättre förutsättningar för de äldre så de ska kunna bo kvar i sin bostad så länge som 
möjligt.181 Då det även är Tierpsbyggens mål med sina 55+ lägenheter bör de ta del av 
studierna som gjorts för att få idéer och tips på hur de kan utveckla sina 55+ boenden.  
 

4.3 Internanalys  

4.3.1 Finansiell styrka – försäljning och lönsamhet 
Tierpsbyggen omsatte 139 755 tkr 2008. Deras viktigaste inkomstkälla 
är hyresintäkterna. Som bilden visar var de totala intäkterna 140 mkr 
2008 och av dessa var 89,8 mkr intäkter från hyresbostäder. 2008 
ökade hyresintäkterna vilket i huvudsak berodde på sänkta vakanser av 
både bostäder och lokaler.182 Outhyrda lägenheter har fortsatt att 
minska och i slutet av 2008 låg vakansgraden på bostadslägenheter på 
3,3 % vilket är det lägsta på flera år.183 En förklaring till det minskade 
antalet outhyrda lägenheter kan vara det långsiktiga arbete som 
genomförts de senaste åren som t.ex. olika marknadsföringsinsatser, 

                                                 
177 http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=21380, 2009-04-25, kl. 16.14 
178 http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Teknik-for-aldre/Nyheter/Seniorer-lar-om-Smarta-ting/, 2009-
04-25, kl. 11.03 
179 http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Teknik-for-aldre/Nyheter/Seniorer-lar-om-Smarta-ting/, 2009-
04-25, kl. 11.03 
180 http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Teknik-for-aldre/Kort-om-uppdraget/, 2009-04-25, kl. 11.20 
181 http://www.hi.se/sv-se/Arbetsomraden/Projekt/Teknik-for-aldre/Boende/, 2009-04-25, kl. 12.06 
182 Årsredovisning 2008 AB Tierpsbyggen, sid. 7 
183 http://www.ssd.scb.se/Databaser/Makro/SaveShow.asp, 2009-05-02, kl. 14.23 

Figur 21; Tierpsbyggens intäkter 
Källa; material från Tierpsbyggens 
bolagsstämma 
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satsningar på problemområden, samt rabattkampanjer. En ytterligare bidragande orsak kan 
vara de förbättrade kommunikationsmöjligheterna i kommunen. Under 2006 gjordes en 
förlängning av Upptåget till Gävle och Upplands Väsby och hösten 2007 öppnades den nya 
E4:an. Många kan också ha valt ett tryggt boende i form av hyresrätt när lågkonjunkturen slog 
till som gjorde att räntorna steg under stora delar av 2008. Det kan ha gjort att många tvekade 
att investera i villa eller bostadsrätt och valde hyresrätt som boendealternativ istället.184     
 
Som nämndes tidigare gjordes en hyreshöjning med 2,99 % 2009. Det ger en beräknad 
inkomstförstärkning med cirka 2,7 miljoner kronor under året.185  

4.3.2 Prestationsmått- bakom lönsamheten 
Vi har valt att skriva om två prestationsområden i Tierpsbyggen som vi anser är viktiga. 
Dessa två är Kundtillfredsställelse/trohet mot varumärket samt Kompetens inom 
organisationen. Vi valde dem då vi anser att dessa två områden är extra viktiga att analysera 
för att reda ut hur Tierpsbyggen ska locka till sig fler 55+ kunder.    
 
Kundtillfredsställelse/trohet mot varumärket 
För att Tierpsbyggen ska ta reda på vad deras kunder har för åsikter om sitt boende och om 
Tierpsbyggen som hyresvärd gör de vart annat år en undersökning bland hyresgästerna som 
kallas Hyresgästbarometern. Genom undersökningen kan det bl.a. se hur tillfredställda 
hyresgästerna är och vad de själva kan göra för att öka den ännu mer. I Hyresgästbarometern 
från 2007 ansåg en betydande majoritet av de svarande att de instämmer helt eller till stor del 
i påståendet att de är nöjda med Tierpsbyggen som hyresvärd. Hela undersökningen byggde 
på 821 enkätsvar.   
 
När de tillfrågade skulle föreställa sig en hyresvärd som är perfekt i alla avseenden och sedan 
avgöra hur långt ifrån detta ideal Tierpsbyggen låg blev det gemensamma medelvärdet för alla 
grupper 6,66 på en skala från 1-10. 1 motsvarade mycket långt ifrån och 10 motsvarade kan ej 
komma närmare. Medelvärdet är högre jämfört med 2005 års undersökning. Det beror på den 
generellt positiva trenden i hela rapporten från 2007, som visar att Tierpsbyggen får något 
högre värden jämfört med 2005 års undersökning. Den äldre gruppen av hyresgästerna brukar 
vara mer nöjda med sin hyresvärd än yngre och medelålders. I Tierpsbyggens fall stämmer 
det då 55-64 årsgruppen har ett medeltal på 6,50 och 65 år eller äldre har ett medeltal på 7,20, 
vilket är det högsta av totalt åtta grupper. 
 
Vidare kan 85 % av de tillfrågade tänka sig rekommendera Tierpsbyggen till vänner och 
bekanta som är i behov av en bostad i kommunen. I Hyresbarometern anser många av 
hyresgästerna också att kontorspersonalen, fastighetsskötarna och bovärdarna är trevliga och 
att de gör ett bra jobb. 72 % av de tillfrågade anser att de är på det hela taget nöjd med 
Tierpsbyggens personal där service, bemötande och tillgänglighet ingår.  
 
En ny Hyresbarometer för 2009 har nyligen skickats ut till hälften av Tierpsbyggens 
hyresgäster. Det återstår att se om den positiva trenden av relativt nöjda hyresgäster fortsätter. 
Tierpsbyggen bör fortsätta fokusera på kundnöjdhet även i framtiden för att locka till sig nya 
hyresgäster och på så sätt minska vakansen ännu mer som i sin tur ökar intäkterna. 
 

                                                 
184 Årsredovisning 2008 AB Tierpsbyggen, sid. 4-5 
185 Årsredovisning 2008 AB Tierpsbyggen, sid. 6 
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Kompetens inom organisationen 
Tierpsbyggen har en låg personalomsättning och åldern ligger mellan 30- 65 år. Alla i 
företaget har en grundutbildning för sin tjänst och kompetensutveckling sker löpande under 
tjänstetiden.186 Tierpsbyggens anställda kan själva begära att få gå en kurs eller utbildning om 
de känner att de behöver bli mer kunniga på något specifikt inom deras arbetsområde.187  
 
SABO erbjuder sina medlemsföretag möjligheten att ta del av deras kurser och utbildningar. 
Tierpsbyggen har tagit vara på den möjligheten och skickat sina anställda på några av deras 
utbildningar. t.ex. så har bovärden för 55+ områdena Bondegatan och Palmgatan gått SABO:s 
Bovärdsutbildning.188 Den löper under ett år och är uppbyggd med sju block. Utbildningen 
utvecklas ständigt i takt med att behoven hos medlemsföretagen förändras. I år handlar ett av 
blocken om de äldre hyresgästerna.189 Vi anser at Tierpsbyggen bör se till att alla sina 
bovärdar deltar på just det blocket för att kunna bemöta det äldre kundsegmentet ännu bättre. 
Den gruppen av hyresgäster kommer troligtvis att öka och då det är bovärdarna som har den 
dagliga kontakten med hyresgästerna och är företagets frontpersonal är det viktigt att de har 
den kompetensen.  
 
Tierpsbyggens Marknadsansvarige, Veronica Lindström och Anette Gustavsson, 
Tierpsbyggens ”Seniorvärdinna”, har varit på några föreläsningar samt utbildningar som bl.a. 
handlat om den växande gruppen av äldre i samhället.190  Anette Gustavsson anser att 
utbildningarna är mycket givande och att man får många bra idéer och tankar att ta med sig 
tillbaka till företaget. SABO:s utbildningar är speciellt bra. Det är givande att träffa andra som 
delar sina erfarenheter av olika projekt som deras företag genomfört. Det är också bra att höra 
om något gått fel så Tierpsbyggen inte försöker sig på samma projekt och gör om samma 
misstag. Tack vare den kunskapen och kompetensen kan pengar sparas och företaget kan 
utveckla sin verksamhet i rätt riktning.191  
 
Tierpsbyggen har planer att på sikt utbilda personalen så de ska bli mer kunniga på 55+ 
gruppen.192 Det är positivt då den kompetensen kommer att vara viktig för att bli bättre på att 
kunna tillfredställa kundgruppens behov och skapa mer kundnöjdhet. 

4.4 Sammanfattning intern-/externanalys 
Vi använder en SWOT- analys för att sammanfatta intern- och externanalysen.  

4.4.1 Styrkor 
� Monopolliknande ställning 
� Bra service 
� Bovärdarna 
� Kompetensutveckling  

                                                 
186 Intervju med Veronica Lindström via mail, 2009-05-05 
187 Intervju med Anette Gustavsson, 2009-05-07 
188 Intervju med Patric Hamrin 2009-05-07 
189http://www.utbildning.sabo.se/reddot/Kursdot.nsf/6bd9e092e3767b1cc1256cbf0048a170/13bc7a73df437251c
12575820033d3cd?OpenDocument&Highlight=0,bov%C3%A4rdsutbildning, 2009-05-10, kl. 12.20 
190 Intervju med Veronica Lindström via mail, 2009-05-05  
191 Intervju med Anette Gustavsson, 2009-05-07 
192 Intervju med Veronica Lindström via mail, 2009-05-05 
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4.4.2 Svagheter 
� Underhållsbehov av hus och fastigheter 
� Standarden i lägenheterna  
� Dålig marknadsföring och information 
� Hus som är svåra att anpassa till 55+ områden 
� Räntekänsliga 

4.4.3 Möjligheter 
� Fyrtiotalisterna uppnår pensionsåldern   
� Ändrade familjeförhållanden   
� Finanskrisen 
� Bra kommunikationsmöjligheter i kommunen 

4.4.4 Hot 
� Dålig kunskap om 55+ områden hos kunderna 
� Finanskrisen 
� Högre ränteläge 

4.5 Strategier 

4.5.1 Tierpsbyggens mål 
I vårt uppdrag från Tierpsbyggen vill de att vi tar reda på hur de på lång sikt ska kunna knyta 
till sig 55+ åringar i ett tidigare stadium än de gör idag. Tierpsbyggen har börjat fokusera mer 
på 55+ gruppen eftersom den kommer att bli stor de kommande åren. Som vi skrev i 
kundanalysen kommer 1,1 miljoner fyrtiotalister ha uppnått den officiella pensionsåldern år 
2014. Tierpsbyggen vill kunna erbjuda lägenheter till den här gruppen som de vill bo i och 
som de kan bo kvar i även när de blir äldre. Tierpsbyggen vill att den här gruppen ska sälja 
sina villor och istället flytta till en lägenhet som de kan åldras i. 55+ åringarna ska kunna bo i 
dessa lägenheter tills de är dags att flytta till ett vårdhem. Vi kommer under strategidelen även 
att fokusera på Tierpsbyggens arbete med 55+ områden. Vi kommer att välja strategi utifrån 
hur de ska arbeta med 55+ segmentet och bortse helt från den övriga verksamheten på 
företaget. Utifrån Tierpsbyggens önskemål har vi kommit fram till följande strategival;  

4.5.2 Tierpsbyggens strategi 
Tierpsbyggen vill knyta till sig fler 55+ åringar och de vill att dessa potentiella kunder ska 
sälja sin villa och på så sätt få inflyttning i kommunen. För att göra detta möjligt måste det 
finnas lägenheter att flytta till för människor som säljer sina villor. Vi anser därför att 
Tierpsbyggen måste utöka sitt 55+ bestånd då det idag endast finns ett fåtal lediga lägenheter 
på Tierpsbyggens 55+ områden. För att detta ska vara möjligt måste Tierpsbyggen antingen 
bygga nya områden eller ta befintliga områden/lägenheter från andra kundsegment inom 
företaget. Det är Tierps kommun som beslutar om nybyggnation och idag finns det inga 
planer på någon nybyggnation enligt Veronica Lindström.193 För att Tierpsbyggen 55+ 
bestånd ska kunna växa måste lägenheterna tas från Tierpsbyggens övriga bestånd. Det bidrar 
till att Tierpsbyggen måste ta lägenheter som idag är lägenheter för ”vanliga” människor eller 
studenter. Det bidrar till att Tierpsbyggens övriga bestånd kommer att minska om 55+ 
beståndet ökar.  

                                                 
193 Intervju med Veronica Lindström via mail 2009-05-05  
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Vi har under intervjun med Veronica Lindström fått reda på att det finns ett starkt intresse för 
ett 55+ område i Söderfors men att det inte fanns något lämpligt hus eller område. Vi anser att 
Tierpsbyggen ska ta till vara på dessa kunder och undersöka om det på något sätt går att få till 
ett 55+ område i Söderfors, de kan t.ex. kontakta andra fastighetsbolag och se hur de har löst 
liknande problem. Vi har under våra intervjuer även kommit fram till att potentiella kunder 
vill flytta till Tegelbruksgatan när det är dags att flytta till en lägenhet. Närheten till naturen, 
kolonilotterna och det centrala läget är det som lockar dessa kunder. Vi anser att 
Tierpsbyggen även här ska ta vara på dessa uppgifter och undersöka om det finns underlag 
och intresse för att göra ett 55+ område på Tegelbruksgatan.  
 
Vi tror inte att Tierpsbyggen har arbetat utifrån någon speciell strategi mot 55+ segmentet 
tidigare. Det vi skulle kunna se är att de arbetat med fokusstrategin då de inte vänt sig till alla 
över 55 år utan ”endast” mot 55+ kunder som fortfarande är i hyfsad form. De har t.ex. inte 
något boende för äldre som är i behov av daglig hjälp för att klara av sin vardag. 
 
Vi anser att Tierpsbyggen ska växa genom produktutveckling. Genom att fokusera på 
existerande marknader och nya produkter ska Tierpsbyggen utveckla och utöka deras 55+ 
områden. För att göra det anser vi att Tierpsbyggen ska använda sig av differentiering. Genom 
att skilja sig från övriga konkurrerande alternativ ska Tierpsbyggen få kunderna att välja 
Tierpsbyggens 55+ områden istället för sina egna villor eller närliggande kommuners 
allmännyttiga bostadsföretag.  
 
Det kan i Tierpsbyggens fall vara svårt då de ska hitta konkurrentfördelar som står sig både 
mot egna hem/villor och angränsande kommuners allmännyttiga bostadsföretag. Under den 
senare delen av arbetet har vi kommit fram till att Tierpsbyggen har börjat ett arbete mot 
differentieringsstrategin. Tierpsbyggen har anställt en ”Seniorvärdinna” som har projekterat 
fram lägenheter att åldras i. Projektet går ut på att bygga om lägenheter på 55+ områdena när 
de blir tomma och anpassa dessa specifikt för detta kundsegment. Vi anser att dessa 
lägenheter är en väldigt stark konkurrenskraft mot både egna hem/villor och angränsande 
kommuners allmännyttiga bostadsföretag.  
 
Projektets första lägenhet är en tvåa som precis är färdigrenoverad och ligger på Karlitplan i 
Karlholm. Fastigheten är utrustad med hiss och lägenheten är anpassad för att bo kvar och bli 
gammal i. Lägenheten saknar helt trösklar vilket medför att det inte finns något att snubbla på 
eller fastna med rullatorn eller rullstolen i. Även dörrhålen är anpassade för rullatorer och 
rullstolar då dem är betydligt bredare än i en vanlig lägenhet och det ska inte vara något 
problem att ta sig fram med hjälpmedel. För många äldre är det ett besvärligt problem att ta 
sig till tvättstugan på andra sidan gården. Det är jobbigt att släpa tvätten och många behöver 
hjälp när det är dags att tvätta. För att slippa det har Tierpsbyggen installerat en tvättpelare, en 
tvättmaskin och en torktumlare, i badrummet.  
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Figur 22; Bilder från lägenheten i Karlholm 
Foton tagna av Sara Olsson 2009-05-08 
 
Vi tror att den här typen av lägenheter kommer att vara framtidens 55+ boende och att 
utvecklingen kommer att gå mot mer individanpassade lägenheter. Detta är ett måste för att 
hyresgästen inte ska behöva flytta när de blir äldre och i sämre skick. Enligt Anette 
Gustavsson har Tierpskommun som mål att människor ska kunna bo hemma så länge som 
möjligt194 och vi tror att dessa lägenheter är en förutsättning för det.  
 
När man mår bra och inte ser sig själv som gammal tror vi att många kan tycka att det är 
jobbigt och lite avskräckande att flytta till en lägenhet som är anpassad att kunna bo i när man 
blir gammal och dålig. Vi tror dock att fördelarna kommer att överväga nackdelarna i det här 
fallet. Det faktum att lägenheterna är helt nyrenoverade tror vi kommer vara en stark 
dragningskraft till dessa lägenheter men vi tror att Tierpsbyggens marknadsföring av dessa 
lägenheter kommer ha en avgörande roll på hur kunderna ser på lägenheterna. Har man väl 
tagit steget att åka och titta på lägenheten kommer bovärdarna ha en viktig roll för om man 
kan se sig själv som hyresgäst i lägenheten. Vi upplevde lägenheten som mycket ljus och 
fräsch. Vi tycker att den känns som vilken lägenhet som helst och vi skulle själva kunna tänka 
oss att flytta in i den. Även om trösklarna är borttagna och dörrhålen är bredare än normalt 
upplevdes den inte som en lägenhet som är anpassad för äldre. Vi tror att det bidrar till att de 
som är tveksamma ändå väljer att flytta in när de besöker lägenheten. 
 
Enligt Anette Gustavsson är fler liknande lägenheter på gång inom Tierpsbyggens 55+ 
bestånd. Närmast på tur är en lägenhet på Mattiasgatan i Tierp. Där kommer det inom den 
närmaste tiden att bli ett nytt 55+ område. Vi anser att Tierpsbyggen är på rätt väg när det 
gäller deras nya 55+ lägenheter och vi tror att dessa lägenheter kommer locka både nya och 
befintliga kunder.  
 
Under våra intervjuer har vi kommit fram till att äldre människor ställer höga krav på sitt 
boende. Inom både den befintliga och potentiella kundgruppen svarar många att standarden är 
viktig. För att knyta till sig fler 55+ åringar ska Tierpsbyggen höja standarden på 55+ 
områdena. Kunder inom 55+ segmentet som idag bor i villa är bortskämda med hög standard. 
För dessa människor är det en självklarhet att det t.ex. finns en köksfläkt i köket. Även 
befintliga kunder har liknande krav och tycker att det är dåligt att de behöver betala extra för 
en köksfläkt eller persienner till lägenheten. Många av dem som vi intervjuat vill även ha 
tvättmaskin och torktumlare i lägenheten då det är jobbigt att släpa tvätten till områdets 
                                                 
194 Intervju med Anette Gustavsson 2009-05-07 



   

  
 - 62 - 

tvättstuga. Vi anser att Tierpsbyggen borde se över standarderna på lägenheterna på 
Tierpsbyggens 55+ områden. Skulle man, likt Karlholm, höja standarden även på övriga 55+ 
områden anser vi att det skulle locka fler människor att flytta till dessa områden. Finns det 
tvättmaskin, torktumlare, köksfläkt, persienner och ordentligt frysskåp i lägenheten man ska 
flytta till är det mindre skillnad från deras tidigare bostad och det skulle inte innebära en 
standardförsämring att flytta till lägenhet.   

4.6 Handlingsplan 

4.6.1 Flytta till 55+ områden  

Mål 

Få potentiella kunder att flytta till Tierpsbyggens 55+ områden. 
 
Genomförande

 

� Marknadsföring – Se 4.6.2 
 

� Gästlägenheter. För många äldre är det viktigt att barn och barnbarn kan komma och 
hälsa på. Många äldre behåller därför villan endast för att det ska finnas plats för 
barnen när de vill komma på besök. Vi anser att Tierpsbyggen ska informera mer om 
sina gästlägenheter och möjligheten att övernatta i dessa när det kommer besök. Vi 
anser även att Tierpsbyggen bör se över möjligheterna att ordna en gästlägenhet i 
Tierp då det inte finns någon där i dagsläget. Ett förslag är att ordna möjlighet för 
övernattning i någon av de befintliga kvarterslägenheterna där de boende har 
aktiviteter på dagarna.  Vi tror att det kan vara en trygghet för äldre att veta att barnen 
fortfarande kan komma och hälsa på och att det kan vara det lilla som avgör att man 
tar steget att flytta till en hyresrätt. 

 
� Sommarlägenheter. Människor som tillbringar mycket tid i sina lägenheter under 

stora delen av året skulle må bra av ett miljöombyte. Vi anser därför att ett par av 
Tierpsbyggens lägenheter i Karlholm ska möbleras och inredas för uthyrning under 
sommarhalvåret. De ska hyras ut till alla kunder men hyresgästerna på 55+ områdena 
ska ha förtur till dessa. Närheten till havet och stora fina grönområden gör Karlholm 
till en fin sommarort. Bokning ska ske via växeln på huvudkontoret och hyresgästerna 
ska få hyra lägenheten mellan ett dygn till max två veckor i sträck. Tierpsbyggen ska 
även köpa in roddbåtar som hyresgästerna fritt får disponera under vistelsen. Vi tror 
att den här förmånen kan skapa mer intresse och fungera som en slags morot hos 
Tierpsbyggens potentiella kunder för 55+ områdena.  Då Tierpsbyggen har problem 
att hyra ut lägenheter i Karlholm anser vi att det här är ett bra sätt att få in lite pengar 
för några av de lägenheter som står tomma. 
 

� Trygghet. Som vi skrev tidigare i arbetet är trygghet en av de viktigaste faktorerna 
för äldre människor när det gäller boendet. För att göra Tierpsbyggens 55+ områden 
ännu tryggare anser vi att Tierpsbyggen ska investera i bättre belysning på dessa 
områden. Inne i trapphusen ska Tierpsbyggen installera censorer så att lyset tänds när 
de öppnar ytterdörren eller lägenhetsdörrarna. Därefter ska lyset tändas när de närmar 
sig varje våningsplan. Det bidrar till lägre elkostnader för Tierpsbyggen och tryggare 
närmiljö för hyresgästerna. Vi anser även att belysningen på Tierpsbyggens 55+ 
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gårdar ska förbättras då de bidrar till att det blir lättare att ta sig fram för människor 
med dålig syn.  

4.6.2 Marknadsföring  
Under våra intervjuer har vi kommit fram till att det är väldigt många potentiella kunder som inte 
känner till Tierpsbyggens 55+ områden. De vet inte om att de existerar, inte vad det innebär, 
vilka områden det handlar om eller om gemenskapen som finns på dessa områden. För att 
Tierpsbyggen ska lyckas med sin differentieringsstrategi måste de tala om vilka typer av boende 
de erbjuder. Alla konkurrensfördelar måste nå ut till kunderna så de kan värdera dessa alternativ 
när det är dags att flytta. 
 
Många vi intervjuat har blivit väldigt intresserade av områdena när vi informerat om dessa. I 
lokaltidningen Norra Uppland hade Tierpsbyggen en annons vecka 17. I den annonsen fanns en 
lägenhet på Manetvägens 55+ område men det framkom inte i annonsen att lägenheten var 55+ 
klassad. Eftersom vi fått i uppdrag att ta reda på hur Tierpsbyggen ska få äldre att flytta till deras 
lägenheter är vårt bästa förslag att Tierpsbyggen måste börja marknadsföra dessa områden på ett 
tydligare sätt. Ska människor kunna överväga att flytta till 55+ lägenheter måste de veta om att 
de finns.    

Mål 

Att se till att potentiella kunder vet om att Tierpsbyggens 55+ områden finns och vad de innebär. 

Genomförande 

� Direktutskick. För att Tierpsbyggen ska få människor att flytta till Tierpsbyggens 55+ 
områden tidigare i livet än de gör idag anser vi att Tierpsbyggen ska skicka ut ett brev till 
alla som fyller 65 år i kommunen och som inte bor i Tierpsbyggens lägenheter. I brevet 
ska Tierpsbyggen informera om 55+ områdena, på vilka orter de finns, vilka områden de 
gäller och de attraktiva delarna för dessa områden som t.ex. gemenskapen. I 
marknadsföring bör man enligt SABOs undersökning ta fasta på fördelarna och det 
attraktiva i boendet snarare än åldersfaktorn och möjligheterna att åldras i boendet.195 Bra 
ord att lyfta fram i en kampanj för ett 55+ område är tryggheten, bekvämligheten och 
tillgängligheten. Vi har som bilaga 2 bifogat ett förslag på hur ett sådant brev kan se ut.  

 
� Reklamfilm. För att Tierpsbyggen ska nå ut till alla potentiella kunder ska de göra 

reklamfilmer som riktar sig specifikt till detta segment. Reklamfilmerna ska ta fasta på 
nackdelarna med att bo i hus och ställa det mot fördelarna i att bo i en hyresrätt. Genom 
att på ett humoristiskt sätt tala om hur jobbigt det är och hur lång tid det tar att skotta snö 
och klippa gräs ska potentiella kunder känna igen sig. Genom att visa Manetvägens 55+ 
område ska reklamfilmerna visa på bekvämligheterna i hyresrätten samtidigt som man 
fortfarande har tillgång till en ”egen tomt”. Filmerna ska ha som syfte att informera 
ovetande kunder om att 55+ områdena finns. Filmerna ska även så ett frö till den dag det 
är dags att sälja huset och flytta till lägenhet. När den dagen kommer ska reklamfilmerna 
ha bidragit till att Tierpsbyggens 55+ områden blir ett attraktivt alternativ. 
 
I Tierpsbyggens reklamfilmsserie ska det även finnas reklamfilmer som riktar sig till barn 
som har föräldrar som bor kvar i villa på äldre dagar. Dessa reklamfilmer ska beröra 
fördelarna att föräldrarna bor i en hyresrätt istället för villan. När barn kommer hem till 

                                                 
195 Malmberg, Abramsson m.fl.(2004) Från eget småhus till allmännyttan, sid 22 
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föräldrarna på semestern får de en lång lista med saker som behöver åtgärdas på villan. 
Reklamfilmen ska lyfta fram saker man kan göra tillsammans med föräldrarna istället för 
att tillbringa semestern med att måla deras hus eller hugga ved till vintern. Det ska ske 
genom humor och igenkänning. 
 

� Webbplats. I dagsläget är det i princip omöjligt att hitta Tierpsbyggens 55+ områden på 
Tierpsbyggens webbplats. Man måste leta igenom alla områden för att komma fram till 
vilka områden som är 55+ klassade. För att göra det lättare att hitta dessa bostäder anser 
vi att Tierpsbyggen ska samla alla områden på en sida. För att få 55+ åringar att hitta till 
sidan ska det ligga en länk på Tierpsbyggens startsida. Nedan visas Östhammarshems 
webbplats där det lätt går att hitta till 55+ områdena. Vi anser att Tierpsbyggen ska följa 
detta koncept och göra det lättare för potentiella kunder att hitta Tierpsbyggens 55+ 
områden och all information om dessa.  
 

 
Figur 23; Östhammarshems startsida 
Källa; www.osthammarshem.se 

4.6.3 Strategiska allianser 
Tierpbyggens 55+ områden på Bondegatan och framför allt på Manetvägen ligger långt ifrån 
centrum. Det är långt att ta sig till affärer, apotek och sjukhuset. Under våra intervjuer har vi 
kommit fram till att många kunder tycker att dessa områden ligger för långt ifrån centrum för att 
det ska vara optimalt. Samtidigt tycker samma kunder att det är skönt med lugnet och att ha 
naturen i närheten. Många av kunderna är oroliga för om de ska kunna bo kvar i dessa områden 
då de blir äldre och inte själva kan köra bil.  

Mål 

Att alla boende kan bo kvar på Tierpsbyggens 55+ områden i utkanten av Tierp även när de blir 
äldre och inte själva kan köra bil.  

Genomförande 

� Ett alternativ till att lösa den här frågan är att Tierpsbyggen köper in en minibuss som två 
dagar i veckan hämtar upp boenden på dessa två områden. Bussen lämnar av boendena på 
Centralgatan utanför Tierpsbyggens huvudkontor. Efter ett par timmar hämtar sedan 
bussen upp dessa boenden och skjutsar dem till parkeringarna på områdena. Plats på 
bussen måste bokas minst två dagar tidigare hos Tierpsbyggens växel. Där uppger man 
från vilket område man vill åka från och hur många personer det gäller. För att 
Tierpsbyggen ska kunna genomföra detta projekt kommer en avgift tas ut för transporten.    
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� Ett annat alternativ är att Tierpsbyggen ingår ett avtal med Taxi Tierp och har ett liknande 
koncept. Fördelen med det här alternativet är att handikappade bussar redan finns hos 
Taxi Norra Uppland och att Tierpsbyggen inte behöver lägga ner några resurser i frågan.   

 
Genom att lösa transportfrågan kan Tierpsbyggens 55+ områden i utkanten av Tierp bli mer 
attraktiva och människor som flyttat kan leva med tryggheten att de kan bo kvar där när de blir 
äldre och i sämre skick än idag. Detta bidrar till att dessa äldre människor känner sig tryggare när 
de tar steget att flytta till dessa områden då de vet att de slipper flytta en gång till i livet.  

4.6.4 Kunna åldras i lägenheten  

Mål 

Få behålla kunderna i Tierpsbyggens 55+ områden. 
 
Genomförande

 

� Områdesvärd/Områdesvärdinna. För att hyresgästerna som bor i 55+områdena ska 
känna att de kan bo kvar även när de blir äldre eller av annan orsak inte kan utföra 
vissa sysslor i hemmet ska Tierpsbyggen erbjuda hjälp i dessa områden. Denna tjänst 
ska också fungera som ett positivt argument till dem som funderar på att flytta till 55+ 
områdena. I varje område ska en Områdesvärd/Områdesvärdinna finnas tillgänglig 
för att hjälpa hyresgästerna med enklare sysslor som de inte orkar med eller kan 
utföra själva. Det kan t.ex. handla om att byta ut en glödlampa eller sätta upp 
gardiner. Områdesvärd/Områdesvärdinna ska ha ansvaret för ett område och finnas 
tillgänglig via telefon eller E-mall mellan 09.00 till 13.00 på vardagar. För att hålla 
ner kostnaderna kan ett alternativ vara att Områdesvärd/Områdesvärdinna själv bor i 
området och får hyran reducerad för arbetet. Ett annat alternativ kan vara att, likt café 
Kråkan på Tierpssjukhus eller biltvätten, anställa personer med lättare 
förståndshandikapp som klarar av att utföra dessa sysslor.   
 

� Huvudströmbrytare. I takt med att åldern stiger, sviker minnet. Ett klassiskt 
problem med detta är t.ex. att komma ihåg att stänga av spisplattan eller dra ut 
kontakten till strykjärnet. För att göra både boenden och deras anhöriga mindre 
oroliga ska alla 55+ klassade lägenheter utrustas med en huvudströmbrytare. 
Huvudströmbrytaren styr alla eluttag i lägenheten men inte värme och andra 
funktioner som behövs för lägenhetens underhåll. Genom att studera utbudet ska 
Tierpsbyggen hitta den variant av huvudströmbrytare som passar bäst in i på deras 
lägenheter och deras budget.  

 
� Hemhjälp. Under våra interjuver har vi kommit fram till att många av Tierpsbyggens 

äldre kunder önskar att Tierpsbyggen hade hushållsnära tjänster att erbjuda. Än så 
länge klarade alla av att utföra sysslorna i hemmet men de var oroliga för den dag då 
de inte skulle klara av det. Kunderna vill t.ex. ha hjälp med fönsterputs och städning 
av lägenheten. Vi anser därför att Tierpsbyggen ska ingå ett samarbete med någon av 
städfirmorna i Tierps kommun. Vi tror att de bidrar till att man som äldre vågar ta 
hjälp i större utsträckning om man vänder sig till sin hyresvärd istället för att vända 
sig till ett främmande städföretag. Vi tror att den här tjänsten kommer utnyttjas av de 
hyresgäster som inte har hemtjänst och som vill lägga sin tid på annat eller känner att 
de inte orkar städa en hel lägenhet. 
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4.6.5 Förutsättningar till genomförande  
Som vi ser det finns det en del hinder för att Tierpsbyggen ska kunna genomföra våra förslag i 
handlingsplanen. Ett hinder är lågkonjunkturen som vi befinner oss mitt i. Det är svårt att 
bedöma hur läget kommer utvecklas och det gör att företag idag inte tar några risker. För att 
Tierpsbyggen ska kunna genomföra några av det saker vi föreslagit i handlingsplanen måste 
de omprioritera vissa kostnadsposter. Det tror vi kan bli svårt i dagens läge då de kommer att 
prioritera sådant som de anser är mest nödvändigt för företaget i helhet.  
 
Som vi nämnde tidigare är många av Tierpsbyggens byggnader i behov av upprustning t.ex. 
Nu när räntan är låg har det bidragit till att företagets räntekostnader sjunkit och de har valt att 
budgetera mera pengar till underhåll än vad de gjort de senaste åren. Vi tror att den posten 
kommer vara prioriterad några år framöver vilket i och för sig är bra då de kan bidra till att de 
behåller nuvarande hyresgäster. Det blir dock svårare att försöka locka till sig nya 55+ 
hyresgäster om resurser till t.ex. marknadsföring mot den kundgruppen prioriteras bort.  
 
Dock anser vi att Tierpsbyggen kan genomföra några av de förslag vi gett utan att de behöver 
lägga ner allt för stora resurser. Åtgärden med att göra det lättare för potentiella och 
nuvarande kunder att på ett enklare sätt hitta utbudet av företagets 55+ boenden på deras 
webbplats bör vara ganska lätt att genomföra. Den webbansvarige tror vi skulle kunna lösa 
det på ett relativt lätt sätt. Vi anser att en del av de pengar som företaget lägger ner på 
marknadsföring idag bör gå till projektet med direktutskick. Vi tror att en kampanj med att 
lyfta fram de positiva med Tierpsbyggens 55+ områden bl.a. kommer bidra till ökad 
kännedom om att områdena finns. Då vi har fått en indikation på att många människor inte 
känner till dem idag bör Tierpsbyggen marknadsföra sina 55+ områden för att locka till sig 
fler 55+ hyresgäster. Vi anser därför att de bör prioritera en sådan kostnad som har goda 
chanser att löna sig.   
 
Ett till hinder till att kunna genomföra våra förslag i handlingsplanen som vi ser det är Tierps 
kommun. Vi tror det blir svårt för Tierpsbyggen att tillfredställa alla 40-talister som snart går i 
pension med endast sitt befintliga bestånd av lägenheter. Vi anser att Tierpsbyggen bör 
överväga att bygga nya lägenheter till den här målgruppen. Som vi nämnt tidigare är det en 
resursstark grupp som kräver hög standard och har höga krav på sitt boende. Vi tror därför att 
det inte enbart räcker med att rusta upp och anpassa Tierpsbyggens befintliga lägenheter. 
Anledningen till att vi inte tagit upp det som ett konkret förslag i handlingsplanen är att det är 
Tierps kommun som beslutar om nybyggnation. Det betyder alltså att Tierpsbyggen inte kan 
ta ett sådant beslut själv utan det är kommunen som måste göra det. Som vi tog upp tidigare i 
arbetet har Tierps kommun inga planer på att bygga nya lägenheter i dagsläget. Det är i allra 
största grad en kostnadsfråga att bygga nytt men vi tror att både kommunen och Tierpsbyggen 
kommer att tjäna på det i det långa loppet. Vi anser därför att Tierpsbyggen bör lägga fram 
förslag till kommunen hur de kan lösa den här frågan på ett gynnsamt sätt för båda parter. 
 
Vi ser inte bara Tierps kommun som ett hinder utan också som en möjlighet för 
Tierpsbyggen. Vi anser att det borde ligga i kommunens intresse att de kommunalägda 
bostadsföretaget går så bra som möjligt. Några av de förslag som vi gett tror vi kan 
genomföras genom att Tierpsbyggen samarbetar med kommunen ännu mer än vad de gör 
idag. t.ex. tror vi att kommunen kan hjälpa till med att förbättra tryggheten genom att hjälpa 
Tierpsbyggen att investera i bättre belysning. Dock tror vi att det främst är utemiljön i 
närheten av 55+ områdena som kommunen kan hjälpa till att anpassa till äldre som bidrar till 
ökad trygghet samt bättre tillgänglighet. t.ex. kan belysningen i närområdet runt 55+ 
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områdena förbättras samt att nivåskillnaderna tas bort i marken som gör att det blir lättare att 
ta sig fram med rullatorer. Kommunen kan också hjälpa till att driva projektet med 
minibussarna som ska bidra till att de äldre kan bo kvar längre i de 55+ områdena som ligger i 
utkanten av Tierp. 
 
Under arbetets gång har det kommit fram att det sällan står några tomma lägenheter eller att 
det är några köer till Tierpsbyggens 55+ områden. Det är bara Palmgatans 55+ boende som 
har ett fåtal personer som står i kö. När vi frågar Tierpsbyggen varför de vill göra en 
marknadsplan för 55+ segmentet svarar de att det är en grupp som kommer att växa och de 
vill kunna erbjuda lägenheter till den här gruppen som de vill bo i och som de kan bo kvar i 
även när de blir äldre. Våra förslag i handlingsplanen bygger på Tierpsbyggens önskemål att 
vi ska ta reda på hur de ska kunna knyta till sig 55+ kunder i ett tidigare skede. Förslagen 
bygger på att Tierpsbyggen kan erbjuda lägenheter till potentiella kunder som genom våra 
förslag uppsöker Tierpsbyggen. Om Tierpsbyggen skulle genomföra våra förslag och 
potentiella kunder söker upp företaget finns det idag inga lediga lägenheter att erbjuda. Vi 
ställer oss kritiska till Tierpsbyggens inställning och hävdar att Tierpsbyggen måste avsätta 
fler lägenheter till 55+ segmentet för att de ska kunna ha nytta av vårt arbete.  
 
Vi är medvetna om att Tierpsbyggen och Tierps kommun inte har några planer på att bygga 
några nya lägenheter i dagsläget. För att kunna utöka 55+ lägenheterna måste Tierpsbyggen 
därför ta lägenheter från andra kundsegment. Det finns idag endast ett fåtal lägenheter lediga i 
Tierpsbyggens bestånd. För att Tierpsbyggen ska kunna marknadsföra sig mot 55+ segmentet 
är lägenheter att erbjuda en förutsättning och för att det ska finnas krävs en omflyttning. De 
äldre, 55+ åringarna, ”måste” sälja sin villa till någon av Tierpsbyggens yngre hyresgäster så 
det blir en lägenhet ledig i Tierpsbyggens bestånd och arbetet mot ett nytt 55+ område kan 
börja. Detta är faktorer Tierpsbyggen inte kan styra över och det ser vi som ett problem i 
dagsläget. Utan lägenheter att erbjuda anser vi inte att det är någon idé att lägga ner tid och 
pengar på marknadsföring mot 55+ segmentet. 
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KAPITEL 5 – SLUTSATS 
I uppsatsens sista kapitel kommer vi att redogöra för vilka slutsatser vi har kommit fram till 
genom vår studie. Vi kommer att presentera övriga reflektioner vi kommit fram till under arbetet 
och ge förslag på fortsatta studier. 

5.1 Slutdiskussion  
• Vilka förväntningar har Tierpsbyggens nuvarande och potentiella kunder på 

företagets 55+ områden? 

Vi har kommit fram till att förväntningarna på boendet är olika beroende på om det är 
potentiella eller nuvarande kunder till Tierpsbyggen. Potentiella kunder lever idag i 
villor och är van med hög standard. För dessa människor är det självklart att det finns 
bekvämligheter som köksfläkt och tvättmaskin i bostaden och de inte skulle vara 
villiga att betala extra för att få det i en hyresrätt. Under våra intervjuer har vi kommit 
fram till att många, framförallt män, vill ha tillgång till garage även när de flyttar till 
hyresrätt. För kvinnorna är det viktigt att det finns tillgång till odlingsmöjligheter i 
närheten av lägenheten.  

 
Utrednings- och statistikkontoret (USK) har genomfört en undersökning om 
seniorboende på uppdrag av Micasa fastigheter i Stockholm. De har kommit fram till 
att trygghet, gemenskap, närhet till service och lugnare boende som är anpassade för 
äldre är några av anledningarna att välja ett 55+ område.196 Alla Tierpsbyggens 
nuvarande 55+ kunder som vi har pratat med anser, precis som undersökningen 
kommit fram till, att trygghet och lugn och ro är det viktigaste för att trivas. Många 
nämner även närheten till service och gemenskapen som viktiga faktorer i boendet.  

 
När det gäller boende i hyresrätt har båda grupperna stora krav på servicen från 
bostadsföretaget. Om det uppstår några problem i lägenheten ska det gå fort att få det 
åtgärdat och man ska inte behöva vänta i flera dagar.  

 
• Vilka strategier ska Tierpsbyggen använda sig av för att bemöta de äldres behov? 

För att Tierpsbyggen ska kunna möta de äldres behov behöver deras 55+ områden 
utökas. Vi anser att Tierpsbyggen ska växa genom produktutveckling. Genom att satsa 
på den befintliga marknaden ska Tierpsbyggen utveckla sitt 55+ bestånd. För att 
kunna växa genom produktutveckling ska Tierpsbyggen arbeta utifrån 
differentieringsstrategin. Genom att skilja sig från konkurrenterna ska Tierpsbyggen få 
nya kunder att flytta till deras 55+ områden. Tierpsbyggen har redan påbörjat arbetet 
med differentiering då de projekterat fram en lägenhet att åldras i. Vidare ska 
Tierpsbyggen höja standarden på övriga 55+ områden och marknadsföra sig bättre.  
 

• Hur ska Tierpsbyggen konkret gå till väga för att locka fler personer som är 55+ att 
vilja flytta till deras hyreslägenheter?  

                                                 
196http://www.micasa.se/upload/Infomaterial_pdf/Seniorbroschyr/Seniorboende%20okt%202008_NY_nr2.pdf 
2009-05-11 19.50 
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För att locka fler kunder över 55 år till sina hyresrätter ska Tierpsbyggen prioritera 
marknadsföring mot den här gruppen. Genom att skicka ut ett brev till alla som fyller 
65 år ska Tierpsbyggen informera om sina 55+ områden, lägenheterna och 
aktiviteterna i dessa. Genom breven ska Tierpsbyggen så ett frö i blivande kunders 
minne tills det är dags att byta boende.  

Tierpsbyggen ska även marknadsföra dessa områden via tv-reklam. Två reklamfilmer 
ska göras som riktar sig mot olika målgrupper. En film ska vända sig mot 55+ 
segmentet. I reklamfilmen ska alla jobbiga moment med att ha en villa ställas mot hur 
tryggt det är att bo i dessa boenden och alla bekvämligheter med att bo i hyresrätt och 
på det sättet ska Tierpsbyggen locka till sig nya kunder. Den andra filmen ska vända 
sig till barn vars föräldrar bor i en villa. Den här reklamfilmen ska belysa hur jobbigt 
det är för barn som kommer hem till föräldrarna på semestern och får en lista på allt 
som måste åtgärdas på huset. Det ska sedan ställas mot hur skönt det är att komma 
hem till föräldrarna när de bor i hyresrätt och hur smidigt det är att bo i en av 
Tierpsbyggens gästlägenheter eller hyra en sommarlägenhet.  Reklamfilmen ska även 
lyfta fram hur skönt och kul det är att hitta på saker med föräldrarna när man kommer 
och hälsar på istället för att behöva jobba på huset.  

 
För att potentiella kunder ska hitta Tierpsbyggens 55+ områden lättare ska 
Tierpsbyggen utveckla hemsidan. På startsidan ska det finnas en länk till en speciell 
55+ sida med all information om 55+ områdena. På det sättet blir det mer överskådligt 
för de som är intresserade och de kan lättare få en uppfattning om vad Tierpsbyggen 
erbjuder för den äldre kundgruppen. 

5.2 Fortsatt forskning 
 
Som fortsatt forskning tycker vi att det vore intressant att genomföra fler intervjuer, både med 
potentiella och nuvarande kunder. Utifrån svaren på intervjuerna samt undersökningar om hur 
andra bostadsföretag utformar sina 55+ lägenheter skulle man projektera fram den ”optimala” 
lägenheten för ett 55+ område. En bra utgångspunkt för ett nytt forskningsprojekt är att ta 
fram en lägenhet som människor kan åldras i. Det är en utmaning att ta fram en lägenhet där 
människor i yngre pensionsåldern är villiga att flytta in trots att det finns förutsättningarna för 
att en 90-åring ska kunna leva ett normalt liv där.  

5.3 Slutreflektioner 
 
Marknadsföring 
Under arbetets gång har vi varit extra uppmärksamma på Tierpsbyggens reklam både på tv 
och i annonser i tidningar. Vi har kommit fram till att Tierpsbyggen är dåliga på att 
marknadsföra sina 55+ områden. När vi intervjuat potentiella kunder har vi kommit fram till 
att majoriteten inte vet om att dessa områden finns och de som vet att områdena finns vet inte 
vad det innebär eller vad det handlar om. När vi intervjuade Tierpsbyggens nuvarande kunder 
kom vi fram till att inte heller dessa visste om att 55+ områden fanns innan de själva uppsökte 
Tierpsbyggen för en ny bostad. De allra flesta fick då reda på att det fanns 55+ områden som 
var lite lugnare och tryggare. Vi tror att Tierpsbyggen, genom bättre marknadsföring, skulle 
kunna få fler potentiella kunder att inom en snar framtid bli Tierpsbyggens kunder. Genom 
marknadsföring i ett tidigt stadium tror vi att Tierpsbyggen sår ett frö i potentiella kunders 
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medvetande som ligger och gror tills det är dags att byta bostad och då blir ett naturligt 
alternativ.  
 
I ”Norra Upplandstidningen” hade Tierpsbyggen en annons om deras lediga lägenheter. I 
annonsen var det två lägenheter som låg på 55+ områden i Tierp. Utan vår vetskap om 55+ 
områdena hade vi inte haft en aning om att dessa lägenheter var ”öronmärkta” till människor 
över 55 år då det inte stod någonting om det i annonsen. Vi anser att Tierpsbyggen tydligare 
borde informera om att det är 55+ lägenheter och om vad det innebär. Vi tror att det skulle 
bidra till att människor får upp ögonen för 55+ områdena och har det i baktankarna den dag 
det när det är dags att flytta.  
 
Tierpsbyggen 
Anette Gustavsson är anställd på Tierpsbyggen och har som huvudsaklig arbetsuppgift att 
besiktiga lägenheter vid utflyttning. Anette har under de senaste månaderna utökat sina 
arbetsuppgifter med att projektera fram ”lägenheter att åldras i”. För dessa arbetsuppgifter har 
Anette fått benämningen ”Seniorvärdinna”.  Under vårt arbete ha vi kommit fram till att 
”Seniorvärdinna” inte är en bra benämning på tjänsten då vi anser att seniorvärdinna ger 
felaktiga signaler om Anettes arbetsuppgifter. När vi fick höra om seniorvärdinnan trodde vi 
det handlade om en anställd som hade huvudansvaret för 55+ områdena och all kontakt med 
boendena där. Vi anser att Anette Gustavssons istället bör gå under benämningen 
”projektledare för 55+ projektet”. Vi anser dock att Tierpsbyggen ska ta tillvara på 
”seniorvärdinnan” eller ”seniorvärden”. Vi anser att seniorvärdinnan ska ha huvudansvaret för 
Tierpsbyggens 55+ områden och ha all kontakt med boenden där. Exempel på arbetsuppgifter 
kan vara lägenhetsvisningar och att ta emot felanmälningar från områdena. Seniorvärdinnan 
ska även fungera som samordnare och hjälpa till med projekt på områdena. Vi tror att äldre 
människor skulle känna en trygghet i att alltid veta vem som är kontaktperson och vem de ska 
vända sig till oavsett ärende. Vi tror att Tierpsbyggens äldre kundsegment behöver en 
talesman och seniorvärdinnan skulle vara ett mycket bra alternativ för det.  
 
Som vi skrev tidigare i arbetet har bovärdarna en viktig roll då det är de som visar 
lägenheterna. Det är deras uppgift att sälja in lägenheten hos de potentiella kunderna som är 
och tittar. Om det kommer människor som inte är från orten eller  Tierps kommun ska de inte 
bara sälja in lägenheten och Tierpsbyggen utan även orten och kommunen. Vi anser att 
Tierpsbyggen borde ingå ett samarbete med en mäklarfirma som utbildar bovärdarna om hur 
man på bästa sätt visar en lägenhet och dess omgivning. Vi tror att det kommer att gynna 
Tierpsbyggen och bidra till fler uthyrda lägenheter.  
 
Kunder 
Alla de potentiella kunder till Tierpsbyggen som vi intervjuat lever i par. Vi tror att det kan ha 
påverkat svaren på frågorna vi ställde då det är stor skillnad på att bo ensam och att bo fler i 
ett hushåll. Den ekonomiska biten påverkas då de som bor i par har dubbel inkomst och har 
råd med villa i större utsträckning än om man är ensam. Det kan också vara tungt att ta hand 
om ett hus ensam mot att vara två som hjälps åt. De som bor i par har heller inte samma 
behov av gemenskapen som erbjuds på 55+ områdena. Därför tror vi att de inte har några 
planer på att sälja villan och flytta till en hyresrätt. En annan anledning kan vara, som 
framkom i intervjuerna, att de fortfarande känner sig unga och orkar ta hand om villan i flera 
år till.  
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Vi tror att Tierpsbyggens största utmaning är att försöka ändra attityden hos de potentiella 
kunderna. För många som bott i hus hela livet är steget att flytta till lägenhet stort. Livsstilen 
hos människor som bor i mindre städer skiljer sig åt något från storstadsbor vilket påverkar 
hur de vill bo. I större städer är det mer vanligt att människor bott i både lägenhet och villa 
under olika delar av sitt liv. Vissa har till och med bott i lägenhet hela livet. Vi tror att för dem 
är steget inte lika långt till att flytta till en lägenhet och att de därför är mer öppna till att vilja 
flytta till ett 55+ område tidigare i livet. Vi tror att det är svårare att få folk att flytta till 
lägenhet ju längre ut på landet de bor.   
 
Områden/Lägenheter 
Många som är äldre bor ensamma och för dem är möjligheten till gemenskap på 55+ 
områdena en viktig faktor till varför de trivs så bra. På 55+ områdena på Bondegatan, 
Palmgatan och Manetvägen används samlingslokalerna flitigt och många olika aktiviteter 
genomförs där varje vecka. Efter våra intervjuer med boende på dessa områden lade vi märkte 
till att det är en grupp av människor som styr aktiviteterna. Vi har fått höra att det inte 
uppskattas av alla boenden och det kan bidra till att andra boenden inte känner sig välkomna 
och väljer att avstå från att delta på aktiviteterna då de känner sig utanför. De som dock väljer 
att vara med på områdets aktiviteter har en mycket stark gemenskap och trevliga stunder 
tillsammans. 
 
55+ området på Bangårdsgatan saknar en lokal där de boende kan träffas och ha aktiviteter.  
Vi funderade på att boende där kunde besöka de andra 55+ områdena som ligger i närheten 
och delta på deras aktiviteter. Dock fick vi uppfattningen att det finns en viss inställning till 
att det bara är de som bor på området som får delta i aktiviteterna och att de inte vill ha dit 
människor från övriga områden. 
 
På Palmgatan har nyligen Träffpunkten öppnats av kommunen. Där kan äldre människor 
träffas fyra gånger i veckan för att fika och umgås.197 Träffpunkten har tillsammans med 
Anhörigcentrum olika aktiviteter i lokalerna på Palmgatan. Varje månad kommer en ny 
månadsplanering ut.198 Exempel på aktiviteter kan vara trolleri, bingo eller underhållning med 
sång och musik.199 Vi tycker att det positiva med Träffpunkten är att alla är välkomna hit, så 
boende från alla 55+ områdena, boende i övriga lägenheter och i villor runt om i Tierp kan 
komma och delta på deras aktiviteter. Det är en bra möjlighet till att slippa sitta ensam i sin 
lägenhet eller villa och komma ut och träffa andra människor. De som valt att stå utanför 
aktiviteterna i sitt bostadsområde kan göra besök på Träffpunkten istället. Det negativa med 
Träffpunkten är att de inte får göra någon reklam för aktiviteterna då det är kommunalägt och 
inte får konkurrensutsätta andra företag på orten.200 
 
Som vi nämnt tidigare anser många av de äldre vi intervjuat att tillgängligheten är viktig. 
Anette Gustavsson hade många bra förslag på hur Tierpsbyggen skulle kunna arbeta för att 
förbättra miljön för att öka tillgängligheten för de äldre. bl.a. bör trottoarkanter sänkas för att 
underlätta framkomligheten för människor med rullatorer och rullstolar. Då man blir äldre 
försämras synen och en trottoarkant kan bidra till en förödande olycka. Vi anser därför att 
trottoarkanter i närheten av 55+ områden tydligt bör markeras för att äldre människor lättare 
ska se nivåskillnaden. 
                                                 
197 Intervju med Inger Flyckt - Studiebesök på Träffpunkten 2009-05-13 
198 Ibid 
199 Aktivitetsblad för Maj månad från Anhörigcentrum och Träffpunkten 
200 Intervju med Inga-Britt Ronnefors på Anhörigcentrum 2009-05-13 
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http://www.hist.lu.se/hist/undervisning/uppsats/Riktlinjer_f%C3%B6r_B-uppsats.pdf 2009-04-06 
http://www.husman.se/ 2009-04-08 
http://www.hyresgastforeningen.se/eprise/main/hemhyra/data/2007/03/article/article20070319_090726570/HoH
0702_Hyror_hela_listan.pdf, 2009-05-03 
 
K 
http://kursplaner.hig.se/bologna/visakurs.php?IDKP=243330&lista=sista, 2009-05-12 
 
M 
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http://www.micasa.se/upload/Infomaterial_pdf/Seniorbroschyr/Seniorboende%20okt%202008_NY_nr2.pdf 
2009-05-11 
http://www.maklarstatistik.se 
 
O 
http://www.osthammarshem.se, 2009-05-12 
 
R 
http://www.regionfakta.com/templates/Page.aspx?id=21380, 2009-04-25 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/11/79/43/6931fce1.pdf, 2009-05-04 
 
S 
http://www.sabo.se/om_sabo/Sidor/default.aspx, 2009-03-28 
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2008/dec/Sidor/Bobrahelalivet.aspx, 2009-05-04 
http://www.sabo.se 2009-04-06 
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____262456.aspx, 2009-03-28 
http://www.sr.se/cgi-bin/uppland/nyheter/artikel.asp?Artikel=1645534, 2009-03-28 
http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/Visavar.asp?yp=tansss&xu=C9233001&huvudtabell=BostadsbestandK&
deltabell=K1&deltabellnamn=Kalkylerat+bostadsbest%E5nd+efter+kommun+och+hustyp%2E+%C5r&omrade
kod=BO&omradetext=Boende%2C+byggande+och+bebyggelse&preskat=O&innehall=Bostadsbestand&starttid
=1990&stopptid=2007&Prodid=BO0104&fromSok=&Fromwhere=S&lang=1&langdb=1, 2009-05-03 
http://www.ssd.scb.se/Databaser/Makro/SaveShow.asp, 2009-05-02 
 
T 
www.tierpsbyggen.se 2009-04-07 
http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50 2009-05-12 
http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50, 2009-03-29 
http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=48, 2009-04-06 
http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_wrapper&Itemid=39, 2009-04-17, 
http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=94&Itemid=144  2009-04-17 
http://www.tierpsbyggen.se/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=50, 2009-04-25 
http://www.tierp.se/Bygga--Bo/Bo/Uthyrning/Hyresvardar-i-kommunen.html, 2009-05-03 
http://www.tierp.se/kommunen.4.1f78b68fc3015bd9d7fff119.html, 2009-03-28 
http://www.tierp.se/Politik/Kommunagda-bolag.html 2009-04-07 
 
U 
http://www.utbildning.sabo.se/reddot/Kursdot.nsf/6bd9e092e3767b1cc1256cbf0048a170/13bc7a73df437251c12
575820033d3cd?OpenDocument&Highlight=0,bov%C3%A4rdsutbildning, 2009-05-10 
http://www.uppsala.se/Upload/Dokumentarkiv/Externt/Dokument/Senior/2009/seniorbostader_0904.pdf, 2009-
05-03 
http://www.uppsalahem.se/upload/Ekonomi/Årsredovisningar/År%2007%20sifferdelen.pdf, 2009-05-03 
http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/NewsPage____11839.aspx?epslanguage=EN 2009-05-06 
 

Studiebesök: 
 
Karlholms 55+ område  2009-05-08 
Anhörigcentrum och Träffpunkten 2009-05-13 
AB Tierpsbyggens bolagsstämma 2009-05-13 
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Intervjuer: 
 
Tierpsbyggen 
 
Roger Kjettselberg VD 2009-02-17  
Veronica Lindström Marknadsansvarig 2009-02-17 

2009-04-07, 
2009-05-05 

 
 
(via mail) 

Anette Gustavsson ”Seniorvärdinna”  2009-04-24 
2009-05-07 

(telefonintervju) 

Patric Hamrin Bovärd 2009-05-07  
 
Potentiella kunder 
 
45-55 
Man villa i Tierp 21 april 2009  
Man eget radhus/bostadsrätt i Tierp 21 april 2009  
Kvinna villa i Tierp 21 april 2009  
Kvinna villa i Tierp 23 april 2009  
Kvinna villa på landsbygden utanför Tierp 23 april 2009  
 
56-65 
Kvinna villa i Tierp 23 april 2009  
Man villa i Tierp 23 april 2009  
Man villa i Tierp 23 april 2009  
Kvinna villa i Tierp 23 april 2009  
Kvinna villa på landsbygden utanför Tierp  23 april 2009  
 
Nuvarande kunder 
 
66-75 
Kvinna Manetvägens 55+ område 22 april 2009  
Kvinna Manetvägens 55+ område 22 april 2009  
Man Bondegatans 55+ område 23 april 2009  
Kvinna Bondegatans 55+ område 23 april 2009  
Kvinna Palmgatans 55+ område 5 Maj 2009 (telefonintervju) 
 
76- 
Kvinna Bangårdsgatans 55+ område 21 april 2009  
Man Bangårdsgatans 55+ område 21 april 2009  
Man Palmgatans 55+ område 5 Maj 2009 (telefonintervju) 
Man Palmgatans 55+ område 5 Maj 2009 (telefonintervju) 
Kvinna Palmgatans 55+område 5 Maj 2009 (telefonintervju) 
 
Övriga intervjuer: 
Inger Flyckt Träffpunkten  2009-05-13  
Inga-Britt Ronnefors Anhörigcentrum 2009-05-13 
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BILAGOR 
Här bifogar vi dokument som vi anser har stor betydelse för arbetet.  

Bilaga 1: Intervjufrågor till nuvarande och potentiella kunder 
 
Frågor till potentiella kunder 
 

1. Vad tycker du är viktigt i/med ditt boende?  
2. Vad värderar du högst när det gäller ditt hem/boende? 
3. Vad saknar du i ditt boende idag? 
4. Har du funderat på att sälja huset och flytta till lägenhet? 

Om ja, varför? Om nej, varför inte?  
5. Vet du att Tierpsbyggen har speciella områden för 55+åringar? 
6. När skulle ett 55+ boende kunna vara ett alternativ för dig? 
7. Vad skulle Tierpsbyggen kunna erbjuda för tjänster/erbjudanden som skulle göra dig 

mer intresserad av att bo i en lägenhet på ett 55+område? 
8. Vad skulle locka dig/er att flytta till en lägenhet på ett 55+ område? 
9. Saknar du något i ditt boende idag som du skulle kunna få i en lägenhet på ett 55+ 

område hos Tierpsbyggen? 
10. Om du vill flytta till lägenhet när du blir äldre vilka krav skulle du ställa på en sådan 

lägenhet samt ett sådant område?  

Frågor till nuvarande kunder 
 

1. Vad tycker du är viktigt i/med ditt boende?  
2. Vad värderar du högst när det gäller ditt hem/boende? 
3. Vad saknar du i ditt boende idag? 
4. Har du bott i hus tidigare? 

Varför flyttade du? Hade du flyttat tidigare nu när du vet hur det blev på nya stället? 
5. Vilka tjänster/erbjudanden önskar du att Tierpsbyggen hade? 
6. Vad fick dig att flytta till en hyreslägenhet på ett 55+ område hos Tierpsbyggen? 
7. Vad tror du Tierpsbyggen kan göra för att få fler att vilja flytta till ett 55+boende? 
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Bilaga 2: Förslag på direktbrev till 65-åringar 

 

 
 

Grattis på födelsedagen! 
 

Vi på Tierpsbyggen vill gratulera Dig på Din 65-årsdag. Vi vill även 
passa på att informera Dig om våra 55+ boenden. Vi har åtta 
bostadsområden i Tierpskommun med lägenheter som endast är till för 
Dig över 55 år. Dessa områden är Tierpsbyggens lugnaste och 
tryggaste. Gemenskapen på våra områden är viktig. Körsång, 
boulespel och grillkvällar är några av aktiviteterna som anordnas på 
dessa områden. Från våra 55+ områden på Bondegatan och 
Manetvägen går en shoppingbuss in till Tierpsköping två gånger i 
veckan. Bussen är till för att få närhet till centrum trots att Du bor i 
utkanten av Tierp.  
 
Vi vill att Du har detta i tankarna när det är dags för Dig att planera 
Ditt nästa boende. Är Du ute efter trygghet, bekvämlighet och 
tillgänglighet är Våra 55+ områden något för Dig!  
 
Vill du veta mer är du välkommen att kontakta vår seniorvärdinna på 
telefonnummer 0293-XXX XX. 
  

 
  


