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ABSTRACT

Titel: Hur vill ungdomar och seniorer bo i Uppsala?
- En studie om kundsegmentens betalningsvilja samt efterfrågan på bostäder

Nivå: C-uppsats i ämnet Företagsekonomi med inriktning Fastighetsförmedling

Författare: Carolina Lindberg

Handledare: Professor Bo Söderberg, Universitetsadjunkt Jonas Kågström och 
Projektsamordnare på Uppsalahem Carolina Nordling

Datum: 2009 augusti

Syfte: Andelen unga bostadssökande i 18-30 årsåldern kommer inom den närmaste framtiden 
att öka. Parallellt med detta tenderar också Sveriges befolkning att bli allt fler och äldre. 
   Denna populationsförändring förväntas ställa stora krav på kommunerna och 
bostadsföretagen som ska kunna tillhandahålla dels moderna anpassade bostäder lämpliga för 
den äldre generationen dels lägenheter som är passande för och som efterfrågas av de unga. 
   Syftet med denna uppsats är att på uppdrag av Uppsalahem undersöka kundgrupperna 
ungdomar och seniorer med avseende på deras betalningsvilja samt efterfrågan på bostäder 
riktade till dessa kundsegment. 

Metod: I studien har en kvantitativ metod använts och två enkätundersökningar har 
genomförts. Enkätundersökningarna har genererat ett stort datamaterial. Det har därpå 
bearbetats och analyserats för att sedan sammanställas till en innehållsrik och trovärdig 
uppsats. Undersökningarna var i form av webbenkäter som skickades ut till respondenterna, 
vars mailadresser finns angivna i Uppsalas kommunala bostadsföretag Uppsalahems 
bostadsköregister. Totalt skickades 1624 enkäter ut varav 806 skickades ut till kundgruppen 
ungdomar och resterade 818 till kundgruppen seniorer. Litteraturstudier har också genomförts 
och dessa ligger till grund för och utgör studiens referensram. 

Resultat och Slutsatser: Genom de två enkätundersökningarna har jag kartlagt hur 
efterfrågan ser ut på lägenheter avsedda för seniorer och ungdomar i Uppsala samt vilken typ 
av lägenhet som efterfrågas av de två kundsegmenten. Studien visar att det finns en 
efterfrågan på dessa typer av lägenheter. Att döma av undersökningarna efterfrågar seniorerna 
i högre grad än ungdomarna ett boende specifikt riktade till just den kundgruppen. Vidare har 
studien gett svar på vilka faktorer som respektive kundgrupp anser spela störst roll vid valet 
av bostad. Enkätundersökningarna kartlade även betalningsviljan hos kundgrupperna och 
svaren indikerar på att såväl de yngre som de äldre skulle ha möjlighet att betala något mer 
för sin bostad än vad de gör idag. 
   Betalningsviljan för ett boende med en högre standard utforskades också. En generell gräns 
för kundgrupperna var svår att fastslå men resultatet visade att ungdomar är villiga att betala i 
princip lika mycket för ett kök med en högre standard som för ett badrum med det. 
   Seniorerna visade dock ett större intresse för att betala något mer för köket än för 
badrummet.

Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till fortsatta studier inom ämnet är att utföra en 
undersökning om Uppsalahems seniorboendekoncept. Ambitionen med studien skulle kunna 
vara att kartlägga vad Uppsalahem ska prioritera i sin expandering och utveckling av framtida 
seniorboenden. Ytterligare förslag på fortsatt forskning är att komplettera denna studie med 



en mer omfattande undersökning om boende i villa/radhus. Ett motiv för att utföra en sådan 
studie är att det är många äldre personer som bor i villa/radhus idag men som snart väntas 
söka nya mindre krävande bostäder. 

Uppsatsens bidrag: Målet med slutresultatet är att det ska bidra Uppsalahem med ny fakta. 
Uppsatsen hjälper bostadsföretaget i sitt arbete med att skapa strategier för hur de ska arbeta 
för att på bästa sätt kunna tillfredställa de unga och de äldres bostadsbehov. 

Nyckelord: Uppsalahem, populationsförändring, efterfrågan, betalningsvilja, ungdomar, 
seniorer, enkätundersökning, kvaliteter, värderingar, levnadsstandard, trygghet, 
ungdomslägenheter, studentlägenheter, seniorbostäder. 



ABSTRACT IN ENGLISH

Title: How do young and older people want to live in Uppsala?
- A study about the two segments willingness to pay and demands for a place to live. 
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Aim: The share of young people seeking a place to live, in the range of 18-30 years old, will 
in the near future increase. Parallel to this the Swedish population tends to expand and 
become even older. This change in population, expects to put big demands on the 
municipalities and the housing companies, who needs to be able to supply both modern 
suitable living quarters, appropriate for the older generation and also living quarters who 
young people demand. The purpose of this study, by order of Uppsalahem, is to examine the 
segments, young and old, respecting their willingness to pay and demand for the right type of 
place to live in. 

Method: In this study has a quantitative method of data collection been used, and two 
questionnaires have been implemented. The surveys generated a great material of data. This 
collection of material have been worked up and analysed and after that have a gather of 
material been done. The surveys were a sort of a web- based questionnaire who was sent out 
to the respondents. The email addresses were picked from Uppsalahems housing queue 
register. Totally 1624 surveys were sent out of whom 806 were sent out to the segment of 
young people and the remaining 818 to the segment of older people. Studies of literature have 
also been done and this underlies and constitutes the frame of reference for this study. 

Result and Conclusions: By the two questionnaire surveys, I have been able to identify how 
the demand is for apartments aimed to seniors and youth in Uppsala, and what type of 
apartment that is requested by the two segments. The study shows that there is a demand for 
these types of apartments. Judging from the two questionnaire surveys, seniors are to a greater 
extent than young people asking for an apartment specifically targeted to the specific 
customer group. Further, the study provided answers to what factors the customer considers to 
play the greatest role in the choice of housing. The questionnaire surveys also identified the 
willingness to pay of the two customer groups and the answers indicate that both the young 
and the older would be able to pay slightly more for their housing than they do today. 
   The willingness to pay for an apartment with a higher standard was also explored. An 
overall limit on the customer groups were difficult to establish but the result showed that 
young people are willing to pay, in principle, as much for a kitchen with a higher standard as 
for a bathroom with it. The seniors, however, showed a greater interest to pay slightly more 
for the kitchen than the bathroom.

Suggestions for future research: A proposal to continuing studies within this subject is to 
implement a survey about Uppsalahems “seniorboende” concept. The ambition with this 
study could be to discover what Uppsalahem should give priority to regarding the expand and 
development of future housing for the older generation. Further proposal to continuing studies 
is to complement this study with an extensive investigation about home-owners and people 
who are living in a terrace house. A motive to do this kind of research, is all the older people 



who are home-owners or living in terrace house today, but in the near future will seek smaller 
less demanding housing.  

Contributions of the thesis: The objective with the final result is that it will contribute 
Uppsalahem with new facts. The thesis helps the housing company in their work to create 
strategies for them to work in order to best be able to satisfy the young and the elderly 
housing needs.

Key words: Uppsalahem, change in population, demand, willingness to pay, young people, 
seniors, questionnaire, qualities, valuation, standard of living, security, housing for young 
people, student’s lodgings, housing for seniors.
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1 INLEDNING

I detta inledande kapitel kommer en introduktion till uppsatsen att ges. Här presenteras och 
preciseras studiens syfte, frågeställningar samt bakgrunden till dessa. Därefter följer information om 
de avgränsningar som gjorts och till vilken målgrupp som uppsatsen riktar sig till. Avslutningsvis  
presenteras studiens disposition. 

1.1 Bakgrund
Att vara ”lite mera värd” definierar Uppsalas kommunala bostadsföretag Uppsalahems vision. 
Med detta menas att företaget ska erbjuda ett brett utbud av boende för alla livets skeden. Ung 
som gammal, en känsla av trygghet ska alltid kunna infinna sig hos Uppsalahems 
hyresgäster.1

För att på bästa sätt tillmötesgå och tillfredställa företagets kunders önskningar och behov 
behöver studier göras för att fastställa vad för typ av bostäder det är som efterfrågas av 
Uppsalas ungdomar och seniorer. Det vill säga att indirekt undersöka hur stor efterfrågan är 
på bostäder särskilt avsedda för dessa två kundgrupper. Vidare är det viktigt för Uppsalahem 
att få reda på hur betalningsviljan ser ut hos respektive kundsegment. 

Ambitionen med studien är att den ska kunna utgöra underlag för ett fortsatt arbete inriktat på 
att skapa en strategi för hur Uppsalahem ska arbeta för att på bästa sätt kunna tillgodose och 
tillfredställa de unga och de äldres bostadsbehov. 

Befolkningen i Sverige blir bara 
äldre och äldre. Sverige har liksom 
många andra länder i världen en 
utveckling av allt äldre befolkning 
att vänta sig. Fram till år 2050 
beräknas befolkningen i Sverige ha 
vuxit till drygt 10,5 miljoner. 
Under samma period beräknas 
också antalet pensionärer i landet 
att öka kraftigt.2 Denna 
populationsförändring förekommer 
även inom Uppsala. Andelen äldre 
i staden blir allt större och till följd 
därav ökar behovet av moderna 
bostäder anpassade för den äldre 
generationen. Den stora mängden 
med 40-talister som börjar gå i 
pension är en viktig kundgrupp för 
Uppsalahem3. Framtidens äldre 
kommer att ställa betydligt högre 
krav på service, tillgänglighet och 
andra bekvämligheter än vad 
tidigare generationer har gjort. 
Uppsalahem förutspår av den 
orsaken att efterfrågan på och 

1 Tre steg närmare framtiden – Affärsplan för Uppsalahemkoncernen 2009-2011, (u å), s. 6
2 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Befolkning/, 2009-02-09, 14:56
3 Årsredovisning 2007, Uppsalahem, s. 26 
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Figur 1.1 Befolkningspyramid som visar  
Sveriges befolkning 31 december, 2008 efter  
ålder och kön Källa: SCB

http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Arbetsmarknad/Befolkning/


behovet av äldreanpassade bostäder, så som seniorboenden och trygghetsboenden, i 
fortsättningen kommer att öka4.

Om de äldre står för den största befolkningsförändringen inom staden följer ungdomarna tätt 
därefter. Statistik från Statistiska centralbyrån visar att 90-talisterna är många och inom den 
närmaste framtiden kommer åldersgruppen mellan 20 och 30 år i Sverige att öka ytterligare5.  
   
Då Uppsala är en stor och välkänd universitetsstad påverkas även stadens demografi av detta. 
   Årligen studerar cirka 40 000 studenter vid Uppsala Universitet6. Ungdomar och studenter är 
många gånger inte en så köpstark kundgrupp på bostadsmarknaden och följden blir att de flesta 
föredrar att hyra sin bostad. 

Som kan utläsas från befolkningspyramiden ovan, figur 1, är det är många människor födda 
under 1940- talet men också under början av 70-talet, slutet av 80-talet samt början av 1990-
talet.7 Dessa omfattande åldersgrupper utgör och kommer i framtiden att fortsätta vara en 
betydande osäkerhetsfaktor för bostadsföretagen på bostadsmarknaden. 

Med bakgrund till detta och till följd av Uppsala kommuns snabba tillväxttakt har efterfrågan 
på bostäder i Uppsala blivit ännu större.8 Kampen om Uppsalahems hyresrätter är hård, i maj 
2009 stod 55 000 personer i kö för en bostad hos företaget9. Då efterfrågan och utbudet har ett 
samband med priset blir också det en nyckelfråga för Uppsalahem. Som allmännyttigt bolag 
har företaget ett stort ansvar för samhället att förvalta och sedan drygt 30 år tillbaka har de 
allmännyttiga bostadsföretagen även haft funktionen att vara hyresnormerande10. 

1.2 Problemformulering
Det svenska samhället liksom Uppsalas befolkning tenderar till att bli allt fler och äldre. För 
de kommunala bostadsföretagen bör således denna populationsförändring resultera i en ökad 
efterfrågan på moderna bostäder anpassade för den äldre generationen. Andelen unga 
bostadssökande i staden beräknas också att öka. En stor bidragande faktor till detta är de 
många 90-talisterna som snart väntas göra entré på bostadsmarknaden. Behovet av och trycket 
på lägenheter för unga förväntas därmed också bli större.

Huvudfråga
• Hur stor är efterfrågan på lägenheter avsedda för seniorer och ungdomar i Uppsala och 

hur ser betalningsviljan ut hos respektive kundsegment?
Delfrågor

• Vilken typ av lägenhet efterfrågas av seniorer?
• Vilken typ av lägenhet efterfrågas av ungdomar? 
• Vilka är de faktorer som spelar störst roll vid valet av bostad?

1.3 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka ungdomar och seniorer i Uppsala
med avseende på deras betalningsvilja och efterfrågan för lägenheter avsedda för respektive 
kundgrupp, för att sedan analysera dessa empiriska resultat utifrån Uppsalahems 
marknadsposition.
4 Årsredovisning 2007, Uppsalahem, s. 27
5 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____91828.aspx, 2009-03-12, 13:29
6 http://www.uu.se/node48, 2009-02-11, 20:48
7 http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____159279.aspx, 2009-03-09, 10:42
8 Detta är Uppsalahem,( u å), se bostadsmarknaden, Uppsalahem.
9 Rudström, Johan, (2009), ”Het hyresmarknad för hyresrätter”, Upsala Nya Tidning, V:24, Nr:154, Årg:119,s. 6
10 Allmännyttan 2020- det allmännyttiga boendets bakgrund och framtida utmaningar,(u å), SABO, s. 24
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1.4 Avgränsning
Utifrån studiens syfte avgränsas undersökningen till att endast inkludera personer som passar 
in under definitionen ungdom och senior. 

Begreppen definieras som följer; 

- Som ungdom räknas personer inom åldersspannet 18- 30 år. Detta för att personer 
fyllda 18 år får teckna ett hyresavtal med Uppsalahem samt för att den övre 
åldersgränsen för att få bo i en ungdomslägenhet är 30 år. Det vill säga att 
hyreskontraktet för en ungdomslägenhet löper till och med det månadsskifte efter 
hyresgästens 30-årsdag. 11

- I undersökningen görs ingen skillnad mellan ungdom och student. I detta fall 
sammanfaller studenter under kundgruppen ungdom. En huvudsaklig anledning till 
varför dessa segment inte skiljs åt är för att underlätta enkätundersökning. Genom att 
följa detta upplägg behövs endast ett enkätutskick göras och det med fokus på 
personer i åldersspannet 18-30 år. 

- Som senior avses personer fyllda 55 år eller äldre. Detta eftersom åldersgränsen för att 
få teckna avtal för en seniorlägenhet hos Uppsalahem är bestämd till ovanstående 
ålder.12

Definitionen ungdom ersätts ibland med begreppet ”unga” och begreppet ”personer 55 år +” 
används ibland som synonym för begreppet senior. 

Ytterligare avgränsas studien till att endast undersöka hur efterfrågan och betalningsviljan ser 
ut för lägenheter avsedda för ungdomar och seniorer inom Uppsalahems bostadsbestånd. 
Därmed kommer resultatet av undersökningen inte att avspegla hela Uppsalas 
hyresrättsmarknad.

1.5 Målgrupp
Eftersom denna studie utförs för ett företag kräver valet av målgrupp ingen djupare 
motivering. I huvudsak skrivs detta för att tillgodose Uppsalahem med nytt 
undersökningsmaterial. Sett ur ett bredare perspektiv kan uppsatsens innehåll även komma att 
vara av intresse för de personer som ämnet avser att examinera. Dessa är de yngre och de 
äldre medborgarna bosatta i Uppsala som indirekt kan tänkas komma att få ta del av resultatet.

1.6 Disposition
Uppsatsens två inledande kapitel ämnar ge läsaren en introduktion till studien. I tredje kapitlet 
beskrivs Uppsalahems verksamhet närmare och det görs framför allt för att ge läsarna 
utomstående företaget en klarare bild av bostadsföretagets affärskoncept. I det fjärde kapitlet 
presenteras studiens referensram och följs därefter av uppsatsens empiridel. Inom ramen för 
den sammanställs och analyseras svaren från enkätundersökningarna som utförts. I studiens 
sjätte kapitel förs slutdiskussionen och i det sjunde kapitlet görs en tillbaka- och framåtblick. I 
uppsatsen två avslutande kapitel åtta och nio finns referenslistan samt bilagorna för studien 
presenterade. 

11 Uppsalahem. www.uppsalahem.se, 2009-02-02, 20:39 
12 Att bo i en seniorlägenhet är att bo lite behagligare, (u å), Uppsalahem
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2 METOD

Uppsatsens andra kapitel avser behandla min syn på vetenskapsteori och beskriva hur 
undersökningen praktiskt har gått tillväga. Vidare diskuteras hur uppsatsen påverkas av att  
det finns en uppdragsgivare med i bilden. Här förs även ett resonemang kring 
enkätundersökningarnas trovärdighet.

2.1 Uppdragsgivarens influenser
Enligt litteraturen finns det fördelar och nackdelar med att skriva en uppsats åt en 
uppdragsgivare. 13 För min egen del har ambitionen från första början varit att skriva 
examensarbetet åt ett företag då min uppfattning är att det ömsesidiga arbetet ger något åt 
respektive part.  I litteraturen beskrivs svårigheter och problem som kan uppstå när en 
uppdragsgivare är inblandad men detta var inget som avrådde mig ifrån att inleda ett 
samarbete med Uppsalahem14. För mig var detta åtagande mer en intressant utmaning än ett 
betungande problem. Som författare av denna studie har jag lyssnat till samtliga råd och 
synpunkter, negativa som positiva, från såväl min uppdragsgivare, mina handledare och från 
utomstående.  

Viljan av att sätta upp ett högt mål är en faktor som i många fall säkerligen ser annorlunda ut 
när en uppdragsgivare är med i bilden. Min åsikt är att när en studie utförs åt ett företag ökar 
prestationskravet på författaren samtidigt som kraven på resultatens karaktär också ökar. 

2.2 Kunskapsteoretisk förankring 
Som författare av en uppsats är det omöjligt att vara helt fri från värderingar. Dessa sitter 
djupt rotade i oss människor och bottnar i personen i frågas bakgrund och påverkar såväl dens 
attityd som beteende. Enligt säljcoachen David Tivemark kan värderingar bara ändras genom 
att nya tillförs15. 

Tidigare erfarenheter och kunskaper inom ett ämne kan också påverka studien på flera olika 
sätt. Detta talas det om inom det vetenskapliga synsättet hermeneutiken där förförståelse och 
fördomar är centrala begrepp. Med det menas de tidigare kunskaper en forskare har om det 
ämne som tolkas.

Denna studie är i huvudsak av en kvantitativ karaktär och den forskningsmetoden förknippas 
med kunskapsteorin positivism, som utgörs av en filosofi som gör anspråk på att en 
vetenskaplig metod passar alla typer av kunskap. Positivismen menar även att endast de 
företeelser som kan observeras kan räknas som godtagbar kunskap.16 En annan viktig 
egenskap som finns inom den kvantitativa forskningsmetoden är viljan att generalisera 
studiens resultat och därmed få det att gälla även för personer som inte medverkat i den 
aktuella studien.

Min ambition har varit att försöka behandla det aktuella ämnet på ett så neutralt sätt som 
möjligt. Detta har varit svårt då jag dels besitter tidigare kunskaper inom det studerade ämnet 
och dels har blivit färgad av det företag jag har skrivit för. Objektivitet för mig är när en 

13 Björklund, M., Paulsson, U., (2003), s. 90-94.
14 Ibid. 
15 Tivemark, D., 7m Consulting. Föreläsningsmaterial vid Gävle Högskola. 
16 Engman, E., Sälg, K., (2008), s.3 
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person är fri från förutfattade meningar och eget tyckande och för mig som författare av 
denna uppsats har det varit omöjligt att uppfylla. 

Tilläggas bör att jag i slutskedet av skrivandet av uppsatsen blev anställd hos Uppsalahem. 
Hur detta har kommit att påverka studien är svårt att säga. Naturligtvis bör det tas hänsyn till 
detta i fråga om hur min ställning till företaget har påverkat studiens resultat. 
   

2.3 Metodval
För att studiens resultat både ska få den bredd och det djup som önskas har en kombination av 
metoder använts. Som nämndes i ovanstående stycke är huvudmetoden dock kvantitativ då 
störst vikt ligger på två enkätundersökningar. 

Arbetet kan delas upp i tre faser, en så kallad idéfas, en kunskapsfas och analys. Under 
idéfasen har arbetet gått ut på att söka efter och granska redan befintlig kunskap och material 
inom området. Detta har främst skett genom litteraturstudier. I litteraturen beskrivs detta som 
ett bra sätt att ta till sig kunskap inom området samtidigt som en teoretisk referensram kan ta 
form17.     
    
Idéfasen kan därför även få titulera sig som studiens teoridel. För att mäta det som eftersträvas 
måste kunskap finnas om det aktuella problemet för att mätningen överhuvudtaget ska bli 
meningsfull. Det är då genom kvalitativ analys i form av till exempel litteraturstudier som den 
kunskapen kan fås. 18

I kunskapsfasen har arbetet varit inriktat på att söka ny kunskap. Denna fas kan därför ses 
som studiens empiridel. Detta har skett genom två enkätundersökningar som skickats ut via 
mail. Fördelen med enkäter sägs vara att forskaren med en relativ liten arbetsinsats kan 
generera ett stort underlag av primärdata och undersöka mer allmänna mönster. Den här typen 
av data är viktig då den är framtagen specifikt för den aktuella studien. 19 En annan fördel är 
att den så kallade intervjueffekten faller bort, vilket leder till att svaren som respondenterna 
ger inte påverkas av intervjuaren och dennes sätt att ställa frågorna på20. Nackdelar finns 
också och dessa är särskilt risken för stort bortfall och misstolkningar samt att det för 
forskaren kan bli svårt att få en klar uppfattning om vilken respondent som efterfrågar vad21. 

Syftet med strategin att använda flera metoder är att höja studiens tillförlitlighet. I litteraturen 
skrivs att genom att använda sig av flera olika metoder kan problemet som undersöks också 
belysas ur flera olika perspektiv. 22 

Följande figur visualiserar mitt metodval. Det vill säga att två olika metoder används för att 
studera ett bestämt objekt. 

17 Björklund, M., Paulsson, U., (2003), s. 69
18 Starrin, B., Svensson, P-G., (1994), s. 29 
19 Björklund, M., Paulsson, U., (2003), s. 70 
20 Engman, E., Sälg, K., (2008), s.4
21 Björklund, M., Paulsson, U., (2003), s. 70 
22 Björklund, M., Paulsson, U., (2003), s. 76 
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Figur 2.1  Beskriver ”triangulering” som är ett begrepp för användning av två eller flera olika metoder för att  
undersöka ett visst studieobjekt. 23

2.4 Tillvägagångssätt

2.4.1 Idéfasen- Litteraturstudier samt sammanställning av information från befintliga  
källor

Innan arbetet med empirin och insamling av data påbörjades ägnades tid åt att söka och läsa 
lämplig litteratur på området och detta för att få en överblick över hur de ungas och de äldres 
boendesituation ser ut idag. Uppgifterna om detta har sökts svar på från bland annat offentlig 
statistik, information från Internet, informationsmaterial utgivet av Uppsalahem samt från de 
marknadsundersökningar och den forskningsrapport som presenteras under uppsatsens fjärde 
kapitel. Två kandidatuppsatser som finns publicerade på sidan www.uppsatser.se har också 
studerats. Den ena är skriven av två studenter under vårterminen 2008 vid Högskolan i Gävle 
och studiens titel är ”Vad är trygghet för äldre i boendet? – En studie kring hur Gavlegårdarna 
kan utveckla och förbättra sitt Tryggbo koncept”. Den andra uppsatsen är skriven av en 
student vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet också den publicerad under vårterminen 
2008. Titeln på uppsatsen är ”Affärsplanering för seniorboende: En studie av hur en 
affärsplan växer fram”. 

Gemensamt för denna och de två andra kandidatuppsatserna är att samtliga undersöker de 
äldres boendesituation men utifrån olika perspektiv. Då denna studie även omfattar unga 
personers boendesituation överensstämmer inte studiernas innehåll till fullo. Trots det är min 
bedömning att de andra studierna har varit till stor hjälp, dels vad gäller upplägg och 
utformning dels att få uppslag på vilken typ av teori som kan tänkas vara lämplig för denna 
studie. 

2.4.2 Kunskapsfasen- Enkätundersökningen
Enkäterna som har skickats ut har varit i form av webbenkäter, detta för att dra nytta av det 
stora antalet kontakter som redan finns registrerade i Uppsalahems register för 

23 Björklund, M., Paulsson, U., (2003), s. 76 
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bostadssökande. Mailadresser till respondenterna har därmed Uppsalahem tillhandahållit med 
och enkäterna som har mailats ut är i två olika versioner en till de yngre och en till de äldre. 
Se bilaga 2 och 3. 

Genom att använda oss av registret för bostadssökande når vi ut till flera olika 
konsumentgrupper i Uppsala. Dels nås de boende hos Uppsalahem, dels de som bor hos en 
annan hyresvärd idag men som står i kö för att få en bostad hos Uppsalahem. Vidare nås de 
personer som bor i bostadsrätt eller villa/radhus och som vill lämna det boendet för en 
hyresrätt hos bostadsföretaget.  

Enkäterna utformades till en början i ett Microsoft Word dokument och det för att underlätta 
granskningsarbetet. Enkäterna har i första steget blivit granskade av mina handledare. Efter att 
ha tagit del av synpunkterna och kritiken från handledarna, och korrigerat detta i enkäterna, 
skickades de sedan vidare för granskning hos Uppsalahems kundtjänstchef Anne-Lie Jöud 
Gustavsson och till fastighetschefen för Uppsalahem Servicebostäder, Sara Westberg. 

Enkätfrågorna skapades sedan i enkätverktyget Easy Research Feedback Manager, vilket är 
det verktyg som undersökningarna har genomförts med hjälp av. För att kvalitetssäkra 
enkäternas innehåll skickades även frågeformulären för en sista granskning till Easy 
Researchs kundsupport. Easy Research Feedback Manager är en komplett produkt som 
Uppsalahem använder sig av för att samla in, analysera och rapportera feedback från deras 
kunder, personal och andra i företagets omgivning. Produkten är helt webbaserad och den har 
inte krävt några som helst förkunskaper ifrån min sida då gränssnittet för verktyget följer 
samma standard som en vanlig MS Office-produkt.

Enkäterna har olika utformning beroende på kundgrupp och frågorna som ställs i enkäten för 
de äldre är inte identiska med dem som ställs i enkäten för de unga. Denna utformning har 
varit möjlig då resultaten från respektive undersökning inte är avsedda för att jämföras med 
varandra.

Enkäten som riktar sig till personer 55 år + innehåller 16 frågor av olika art. Frågorna är av 
typen flerval-, matris-, eller textfråga. Respondenten väljer endast ett svarsalternativ per 
påstående eller fråga och vid varje fråga, undantag nummer 1 och 2 ges möjligheten till att 
skriva en kommentar. I denna enkät är frågorna 2, 4 och 5 obligatoriska och det för att dessa 
frågor är viktiga utgångspunkter för den kommande analysen. Svaren som enkäten 
frambringar behandlas konfidentiellt och efter att den svarande har fyllt i enkäten skickas ett 
meddelande i vilket det står att svaren är sparade och att vi tackar för deras deltagande samt 
informerar om att de är med och tävlar om ett presentkort på Uppsala Konsert & Kongress.
   
Enkäten som har skickats ut till kundgruppen unga, personer mellan 18-30 år, innehåller även 
den 16 frågor och har i övrigt samma upplägg och kriterier som seniorenkäten. En skillnad 
som dock bör observeras är att endast fråga 2 i den enkäten är vald som obligatorisk. Tanken 
var att även fråga 4 skulle ha varit det men på grund av att frågan blev felkonstruerad vid 
utskicket och att svarsalternativen därmed blev felaktiga blev följden att frågan inte valdes 
som obligatorisk. Efter utskicket av enkäten till de unga kunde det utläsas från de inkomna 
svaren att fråga 4 var svårtolkad och av den anledningen formulerades samma fråga om i 
seniorenkäten. Frågan om hur respondenten bor idag är i seniorenkäten därför uppdelad i två 
enskilda frågor. 

Onsdagen den 6 maj skickades en enkät ut till 806 personer i åldern 18-30 år. Två 
påminnelseutskick har genomförts. Dessa skedde söndagen den 10 maj samt tisdagen den 12 
maj. Påminnelseutskicken skedde automatiskt till de personer som inte hade svarat på det 
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ordinarie utskicket och i det mail som skickades ut till de berörda personerna påpekades det 
att det var en påminnelse. Slutdatumet för undersökningen var onsdagen den 13 maj. 

Fredagen den 8 maj skickades en enkät ut till 818 personer i åldern 55 år och äldre. Även här 
skedde två påminnelseutskick. Dessa skedde tisdagen den 12 maj samt torsdagen den 14 maj. 
Slutdatum för undersökningen var fredagen den 15 maj.  

Båda enkäterna var aktuella för respondenterna under en veckas tid. Följande mönster kunde 
tydligt åskådliggöras för bäggedera;

Svarsfrekvensen, se bilaga 1, var som allra högst den dag då det ordinarie utskicket 
genomfördes och minskade sedan för var dag som gick tills det var dags för det första 
påminnelseutskicket. Statistiken för den dag då det första påminnelseutskicket genomfördes 
visar på att svarsfrekvensen ökade markant. Likaså visar svarsstatistiken för den dag då det 
andra påminnelseutskicket genomfördes att antalet inkomna svar ökade. 

Av de 806 personerna i åldern 18-30 år som kontaktades, var 22 inte kontaktbara så antalet 
aktuella respondenter i enkäten uppgick till 784 stycken. Av dessa valde 286 att svara medan 
498 avstod. Detta utfall ger en svarsfrekvens på 36,5 procent. 

I fråga om de 818 personerna i åldern 55 år + som kontaktades, var 44 inte kontaktbara så 
antalet aktuella respondenter i den enkäten uppgick till 774 stycken. Av dessa valde 469 att 
svara medan 305 avstod. Detta utfall ger en svarsfrekvens på 60,6 procent.

Varför personer i åldern 55 år + har varit mer benägna att svara på enkäten än vad personer i 
åldern 18- 30 år har varit är svårt att fastställa. Ett mer ingående försök till att utreda huruvida 
den grupp enkätmottagare som inte besvarat respektive enkät uppvisar någon gemensam 
nämnare har inte gjorts. Hur detta bortfall inverkar negativt på representativiteten av 
enkätresultaten är också svårt att säga. Det går att fundera på men vad som var den egentliga 
orsaken till detta utfall är inte fastställt. Det finns olika möjliga scenarion, det ena kan vara att 
de yngre personerna samt studenterna hade ont om tid de dagar som undersökningen 
genomfördes eftersom utskicket skedde då många prov och tentor skrivs i skolorna. Ett annat 
möjligt scenario kan vara att personer 18-30 år är mer utsatta för dessa typer av 
undersökningar än vad personer 55 år + är och att de yngre av den orsaken väljer att bortse 
från enkätundersökningar likt denna. Ett tredje men kanske inte lika hållbart scenario är att 
personer 55 år + är mer benägna om att ta chansen och vara med och påverka det framtida 
boendet. 

2.4.3 Tredje fasen- Analys
Den avslutande och tredje fasen redogörs det för under studiens femte kapitel, 
Sammanställning av enkäterna.

2.5 Arbetsgång
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2.6 Val av teori och sekundärkällor 
För denna studie har utgångspunkten i första hand varit utförda marknadsundersökningar 
gjorda av andra aktörer på marknaden och information från Uppsalahems organisation såväl 
externt som internt material. Tidigare utförda examensarbeten, metodinriktade böcker samt en 
forskningsrapport har också studerats. Dessa källor ligger till grund för och utgör tillsammans 
den teoretiska referensram som finns presenterad nedan under studiens fjärde kapitel. De 
böcker som har använts under studiens gång var främst den kurslitteratur som var gällande för 
den förberedande kursen för detta examensarbete. Ytterligare en bok, ”Att skriva en bra 
uppsats”, skriven av Lotta Rienecker och Peter Stray Jørgensen har använts men den liksom 
de metodinriktade böckerna avspeglas inte i den teoretiska referensramen utan de har istället 
varit till hjälp för själva utformningen och genomförandet av studien. Information har även 
sökts på Uppsala kommuns hemsida www.uppsala.se, Boverkets hemsida www.boverket.se, 
och från Statistiska centralbyråns (SCB) hemsida www.scb.se. Naturligtvis har även fakta, 
siffror och annan information inhämtats från Uppsalahems hemsida, www.uppsalahem.se. 

Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av 
bostadsmarknadsenkäten 2008, beställdes ifrån Boverkets egen webbshop. Vidare har Inga 
Britt Werners forskningsrapport, ”Preferenser beträffande bostadskvaliteter - olika 
konsumentgruppers bostadsval, fjärrlånats ifrån Göteborgs universitetsbibliotek, Ekonomiska 
biblioteket. Den forskningsstudien fick jag höra talas om i Gävle studenternas c-uppsats, ”Vad 
är trygghet för äldre i boendet? – En studie kring hur Gavlegårdarna kan utveckla och 
förbättra sitt Tryggbo koncept”. Vad gäller Industrifaktas rapport har den kunnat studeras på 
plats på Uppsalahems huvudkontor. Den rapporten tipsade Fredrik Holm, fastighetschef på 
Uppsalahem, mig om. I fråga om webbundersökningen utförd av nätverket jagvillhabostad.nu 
informerade min handledare på Uppsalahem Carolina Nordling mig om den. Hela 
marknadsundersökningen finns att tillgå på hemsidan www.byggmer.nu, under fliken ”Så vill 
vi bo”. 

2.7 Kritik av teori och sekundärkällor
De böcker som har använts är studentlitteratur och undervisningsmaterial i kurser på 
högskolor och universitet och anses därför ha en hög tillförlitlighet. Vad gäller Boverkets 
marknadsundersökning bedöms den som trovärdig. ”Boverket är en förvaltningsmyndighet 
för frågor om byggd miljö och hushållning med mark- och vattenområden, för fysisk 
planering, byggande och förvaltning av bebyggelsen och för boendefrågor. Verket ansvarar 
också för den centrala administrationen av statliga stöd inom sitt verksamhetsområde”24. Med 

24 http://www.boverket.se/Om-Boverket/, 2009-04-15, 11:25
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hänsyn till Boverkets bakgrund och kompetens på området ifrågasätts inte heller deras 
marknadsundersökning. Undersökningen är genomförd i samarbete med landets länsstyrelser. 
   De i sin tur har samlat in material från kommunerna för att sedan bearbeta deras svar.  
   Boverket skriver själva i rapporten att denna kvalitetssäkring är en viktig del i arbetet med 
enkätundersökningen25. 

Vad gäller Industrifaktas byggmarknadsrapport ”BOENDEVÄRDERINGAR 2008- En 
intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid nybyggnad av 
bostäder”, är min åsikt att den håller en hög kvalitet och att resultaten från studien också är 
trovärdiga. Inte heller denna undersökning betvivlas då Industrifakta har en lång erfarenhet 
inom detta och är väletablerade på marknaden. De har sedan 1978 arbetat med 
marknadsanalyser inom byggande, fastighetsmarknad och industrisektorn och det material 
som arbetas fram är ämnad för näringslivet och offentlig sektor26. 

I fråga om den webbundersökning som nätverket jagvillhabostad.nu har utfört i samarbete 
med Boverket och Byggkostnadsforum, är även inställningen till denna studie positiv. För då 
den genomfördes av Sifo Research International och detta på uppdrag av jagvillhabostad.nu är 
min bedömning att webbundersökningen om ungas boende och boendepreferenser är 
tillförlitlig. Personligen är min uppfattning att denna källa är säker då det vore underligt att ett 
så pass välkänt och professionellt undersökningsföretag som Sifo Research International är, 
inte skulle klara av att leverera en tillförlitlig studie sett utifrån de resurser och den kompetens 
företaget besitter. Situationen vore annorlunda om nätverket jagvillhabostad.nu inte skulle ha 
tagit hjälp av Sifo Research International och därmed utfört studien på egen hand. Skulle detta 
vara fallet skulle jag som läsare vara mer skeptisk och frågande över 
marknadsundersökningens resultat då dessa skulle kunna tänkas vara vinklade för att belysa 
ungdomars situation på bostadsmarknaden som värre än vad den i verkligheten är.

Den forskningsrapport som har studerats är skriven av Inga Britt Werner, forskare vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Studien publicerades redan år 2003 och dess 
ålder kan ifrågasättas huruvida de resultaten som presenterades vid den tidpunkten fortfarande 
är aktuella idag år 2009. Vad gäller situationen på bostadsmarknaden under dessa år har den 
förändrats. Frågan är då om de olika konsumentgruppernas preferenser beträffande 
bostadskvaliteter har ändrats något märkbart under tiden. Intressant är att enligt de resultat 
som undersökningarna inom ramen för denna uppsats har kunnat påvisa skiljer sig inte 
konsumentgruppernas preferenser sig något avsevärt åt och detta med hänsyn till de olika 
tidpunkterna för undersökningarna. 

Ytterligare en aspekt som har tagits i åtanke är att denna studie till stor del är grundad på 
Stockholmsförhållanden. Orter som Västerås, Nynäshamn, Alingsås och Helsingborg har för 
visso involverats och också påverkat studiens resultat. Då denna studie avspeglar en del av 
Uppsalas hyresrättsmarknad torde sannolikt en jämförelse med enbart Stockholmsmarknaden 
ge en i hög grad missvisande resultat men då de andra orterna är part av studien är min 
uppfattning att Werners forskningsrapport ändå är aktuell som en del av referensramen för 
denna studie. Under studiens gång blev det också bekräftat att Werners teori var användbar 
och kunde appliceras och jämföras med de Uppsala baserade undersökningarna som skedde 
inom ramen för denna studie. 

Ett smärre problem var skillnaden mellan denna studies och Werners indelning av 
demografin. Indelningen för denna studie, benämnd personer 18- 30 år samt personer 55 år +, 
är i förhållande till Werners indelning av personer rätt grov. För att täcka upp denna studies 
indelning av demografin behövdes därför jämförelser göras med flera av Werners mer 
25 Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s.7
26 http://www.industrifakta.se/foretagspresentation/, 2009-04-15, 13:10
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specificerade åldersgrupper. Att detta kan medföra problem med vad gäller jämförelser 
mellan studierna har fått tagits i åtanke. Vad detta innebär är att denna studie i en allt högre 
grad generaliserar vad personerna i de två åldersspannen värderar och det i jämförelse med 
Werner som gör en tydligare skillnad på vad en 18-åring respektive en 30- åring värderar och 
vice versa mellan en 55-åring och en 75 åring.  

2.8 Trovärdighet 
För att en enkätundersökning ska anses som trovärdig kan det vara nödvändigt att ställa visa 
krav på den. Under tiden som enkäterna har färdigställts har det diskuterats huruvida personer 
i kundgruppen seniorer, då med fokus på de äldsta hushållen inom kundgruppen, kommer att 
svara på enkäten. Osäkerheten har varit baserad på hur många av de hushållen som har 
tillgång till dator samt hur många av dem som har en egen mailadress. Som svarsstatistiken 
för enkäten tyder på, se bilaga 1, verkar detta inte ha varit något större problem bland de 
äldsta hushållen. 
   
Även målet med enkätundersökningarna har uppmärksammats och det med hänsyn till hur 
många svar som respektive enkätundersökning bör ge för att de ska anses utgöra ett godkänt 
underlag för vidare studier inom ämnet. Uppsalahem har inte själva uppgivit något direkt krav 
på detta utan frågan har skickats vidare till Easy Researchs supportpersonal och de har angivit 
att ett bortfall på cirka 50 procent är att räkna med. Frågan har även ställts till min handledare 
och enligt honom är ett bortfall på endast 50 procent en glädjekalkyl. Han menar att ett större 
bortfall närmare 70 procent är att förbereda sig på och att en svarsfrekvens på cirka 30 procent 
snarare är att räkna med. En parallell till detta och en intressant jämförelse är att man i 
uppsatsen, ” Vad är trygghet för äldre i boendet? – En studie kring hur Gavlegårdarna kan 
utveckla och förbättra sitt Tryggbo koncept”, kan läsa att Gävles kommunala bostadsföretag 
Gavlegårdarna ställer krav på en svarsfrekvens på 45 procent för en enkätundersökning som 
ligger till grund för den studien27.

I detta fall har störst vikt lagts vid min handledares uppgifter och därmed har inställningen 
varit att ett större bortfall är att vänta och med detta vara nöjd med en svarsfrekvens på cirka 
30 procent. 

27 Engman, E., Sälg, K., (2008), s.6 
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3 UPPSALAHEM

Uppsatsens tredje kapitel avser presentera Uppsalahems verksamhet samt olika bostadstyper 
inom företagets fastighetsbestånd. Detta för att läsaren ska få en klarare bild av företagets  
affärskoncept. Vidare uppmärksammas bostadsföretagets framtid, utmaningar och strategier.

3.1 Uppsalahems verksamhet
Uppsalahem är ett etablerat fastighetsbolag med över 60 års28 erfarenhet inom branschen. De 
är idag Uppsalas största fastighetsbolag och ägs av Uppsala Stadshus AB som i sin tur ägs av 
Uppsala Kommun. Företaget ingår i en koncern som består av moderbolaget Uppsalahem AB 
och dotterbolagen Uppsalahem Servicebostäder AB samt Storvreta Centrum HB. 
Fastighetsbeståndet består av cirka 230 fastigheter29 utspridda i kommunen och av dessa är 
cirka 13 200 uthyrningsbara bostäder och cirka 600 lokaler. Av bostäderna är cirka 1 100 
vård- och stödboenden, 290 student- och ungdomslägenheter och 300 är seniorboenden.30

Den 30 juni 2008 hade koncernen 262 personer anställda varav 238 personer 
tillsvidareanställda.31 Trygghet, trivsel och dialog är centrala begrepp inom verksamheten. 
   Företaget skriver på sin hemsida att de själva gärna beskriver sig som: ”Lite mera värd.” 
Kortfattat ska det beskriva att Uppsalahem erbjuder ett brett utbud av boende som passar för 
alla faser i livet.32 

Vidare är Uppsalahems affärsidé att de ska bidra till en stark utveckling av Uppsala kommun, 
och det genom att med hög kompetens äga, förvalta och bygga bostadsfastigheter som ska 
passa de boende under alla faser i deras liv.33

3.2 Uppsalahems framtid, utmaningar och strategier
Världen, Europa, Sverige och Uppsala är ständigt under förändring. Vår omvärld står med 
andra ord aldrig still i utvecklingen. Olika förändringar slår olika hårt mot olika parter men en 
faktor som påverkar oss alla, och i allra högsta grad också Uppsalahem, är den demografiska 
utvecklingen. En utmaning som Uppsalahem står inför är att kunna tillgodose den snabbt 
växande andelen äldre med passande bostäder. I och med att den genomsnittliga åldern på 
svenska befolkningen har ökat, skapar detta ett större behov av bostäder anpassade efter den 
åldersgruppen med den standard och krav på tillgänglighet som idag efterfrågas. 

Inte nog med det, den grupp som föddes under tidiga 90-talet är cirka 140 000 fler personer än 
de som föddes under den föregående perioden 1981-88. Denna grupp förutspås för i övrigt 
följa senare års beteendemönster med en sen familjebildning och etablering på 
arbetsmarknaden. Men som konsekvens av den djupa finansiella kris som vi i skrivande stund 
befinner oss i, skulle krisen enligt Industrifakta kunna leda till att ungdomar påbörjar en högre 
utbildning tidigare än vad föregående årskullar har valt att göra. Detta val skulle i sin tur leda 
till ett ännu större behov av små bostäder med hyresrätt, som är den mest aktuella 
boendeformen för detta segment. Om behoven av små bostäder med hyresrätt är 

28 http://www.hrcentrum.se/upload/images/strategi_for_hr_praktikfall.pdf, 2009-03-12, 14:32
29 Detta är Uppsalahem, fakta Uppsalahem, (u å), Uppsalahem
30 Ibid.
31 Tre steg närmare framtiden – Affärsplan för Uppsalahemkoncernen 2009-2011, (u å), Uppsalahem, s. 19
32 www.uppsalahem.se, 2009-03-12, 15:08
33 www.uppsalahem.se, 2009-03-12, 15:32
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koncentrerade till de stora universitetsstäderna idag, skulle det bli det i en ännu högre grad i 
och med att allt fler ungdomar flyttar till orter med ett attraktivt utbildningsutbud. 34

Uppsalahem arbetar redan aktivt för att kunna tillmötesgå sina äldre kunders krav på 
tillgänglighet. Till årsskiftet 2008/2009 ska nämligen en huvudstrategi för 
tillgänglighetsarbetet ha utformats.  Implementeringen av strategin kommer att ske under 
nuvarande år 2009. 35

Uppsalahem vill också ta sitt samhällsansvar genom att underlätta för de unga i Uppsala att 
komma ut på bostadsmarknaden. Förslag på med vilket tillvägagångssätt det ska ske är satt 
under lupp. Vad gäller att utveckla en allmän strategi för ungdomar är det också ett arbete 
som är under process. Exempelvis är tanken att detta examensarbete i form av en 
marknadsundersökning ska kunna ge strategiarbetet en skjuts framåt i rätt riktning. 

3.3 Olika bostadstyper inom Uppsalahemkoncernens fastighetsbestånd
Nedan följer en presentation om de olika bostäder som Uppsalahemkoncernen tillhandahåller 
för deras hyresgäster. Påpekas bör att fokus ligger på de bostäder som är aktuella för och som 
involveras i den här studien.

3.3.1 Seniorbostäder
Boendeformen seniorbostäder kan anses ha börjat tagit form redan i början av 80-talet och det 
i samband med att socialtjänstlagen trädde i kraft. I och med denna fick äldre en ännu större 
bestämmanderätt och det till följd av att tonvikt lades på principer som självbestämmande och 
integritet. Det här skrivs det om i författaren David Eklövs kandidatuppsats från 2007 
 ”Affärsplanering för seniorboende- En studie om hur en affärsplan växer fram.” Vidare i 
studien kan man läsa om att äldre i allt större omfattning nu ville bo kvar i sitt hem men det 
var inte utan komplikationer då många blev sjuka och bodde kvar i bostäder som inte kunde 
tillgodose deras behov. Med detta som bakgrund skapades en ny marknad och det var då som 
begreppet seniorbostäder kom in i bilden.36 

Definitionen av seniorbostäder kan skilja bostadsföretag emellan men i Eklövs studie skrivs 
följande ”ett seniorboende kan definieras som ett boende vilket inte är en del av den offentliga 
äldreomsorgen men heller inte den privata vården och där det boende måste vara minst 55 
år”37. I Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av 
bostadsmarknadsenkäten 2008” diskuteras också den icke entydiga definitionen på 
seniorboende. Här framhäver man att seniorbostäder inte hör till de särskilda boendeformerna, 
som innehåller vård och omsorg och fördelas genom biståndsbeslut, utan att här avses 
bostäder som ingår i ett bostadsföretags vanliga bostadsbestånd. Vidare påpekas att 
beteckningen kan variera, liksom innehållet, men att det handlar om bostäder som riktar sig 
till dem i övre medelåldern eller äldre38. 

För Uppsalahems del är seniorbostäder till för personer 
som är 55 år eller äldre och vill slippa den tunga 

34 Boendevärderingar 2008- En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar om betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder, Industrifakta– marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s. 27
35 Tre steg närmare framtiden – Affärsplan för Uppsalahemkoncernen 2009-2011, (u å), Uppsalahem, s 11
36 Eklöv, D.,(2007), Affärsplanering för seniorboende- En studie av hur en affärsplan växer fram, s. 13
37 Ibid.
38 Bostadsmarknaden 2008-2009-med slutsatser av bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s. 78
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arbetsbördan med trädgården och den övriga 
bostadsskötseln. Här kan man bo och leva i en 
avslappnad miljö tillsammans med människor i sin egen 
ålder. Tillgängligheten är god och kvaliteten på 
lägenheterna är hög. Samtliga lägenheter nås med hiss, 
trösklar finns inte eller är minimala, badrummen är stora 
och rymliga och till husen går det att köra bil ända fram 
till entréerna.39  

 
För att få teckna avtal för en seniorlägenhet krävs det att åldergränsen 55 år är nådd samt 
erfordras goda referenser från tidigare boenden, inga betalningsanmärkningar, ingen skuld 
hos kronofogden eller till Uppsalahem eller annan fastighetsägare. Vidare krävs en inkomst 
sex månader framåt från inflyttningsdatum. 40

3.3.2 Ungdomslägenheter
Uppsalahem vill ta sitt samhällsansvar och 
därmed underlätta för Uppsalas yngre 
medborgare att etablera sig på 
bostadsmarknaden. Genom att tillhandahålla 
ett antal ungdomslägenheter kan en del av 
ungdomarnas efterfrågan av bostäder minskas. 

För att få bo i en ungdomslägenhet krävs att 
hyresgästen fyllt 18 år då det är från och med 
den åldern man får teckna ett hyresavtal med 
Uppsalahem. Vad som är speciellt med den 
här bostadstypen är att hyreskontraktet endast 
gäller till och med månadsskiftet efter 
hyresgästen fyller trettio år sedan måste den 
lämna sin bostad.41

Det ungdomsboende Uppsalahem tillhandahåller heter Folkvang och är ett centralt och 
välplanerat ungdomsboende beläget i hjärtat av Uppsala bara ett stenkast ifrån det nya 
resecentrumet. Inom några minuters promenadavstånd når man all tänkbar service och har 
tillgång till stadens hela nöjesutbud. 

Lägenheterna är i skiftande storlekar och gemensamt för alla är att de har ekparkett och 
duschrum med kakel och klinker. 42

3.3.3 Studentlägenheter
Uppsalahem ställer också till förfogande med 
studentbostäder i form av lägenheter och 
korridorsboende. För att få bo i dessa lägenheter 
krävs ett intyg som visar på att personen i fråga 
som vill hyra bostaden studerar på heltid vid 
Uppsala universitet eller Sveriges 
lantbruksuniversitet. Förmånligt med dessa 
lägenheter, undantag studentlägenheterna i 
området Observatoriet, är att de är hyresfria 
39 Att bo i en seniorbostad är att bo lite behagligare, (u å), Uppsalahem
40 Ibid.
41 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/Page____1797.aspx, 2009-03-16, 12:49
42 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/Area____1803.aspx, 2009-03-16, 12:52
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under månaderna juli och augusti. Samtliga 
studentlägenheter är helt rökfria och det är här 
heller inte tillåtet att ha husdjur. 43

Uppsalahems studentboenden är belägna i olika stadsdelar runt om i staden. Såväl 
centrumnära som placerade i stadsdelar någon kilometer ifrån stadskärnan. Förutsättningarna 
och kvaliteterna för respektive boende skiljer sig åt. Vissa har balkong och andra inte. Vissa 
har riktigt kök och egen dusch och andra inte osv. Vilken typ av boende som passar en bäst 
kan man som student läsa sig till på Uppsalahems hemsida. 

3.4 Uppsalahems bostäder
Oavsett var i Uppsala man vill bosätta sig har Uppsalahem en bostad att erbjuda. De finns 
nämligen i hela staden samt i orter belägna utanför centralorten. Vilken typ av bostad man 
söker beror till stor del på familjesammansättningen men även på den ekonomiska 
situationen. Såväl lägenheter som radhus och parhus finns till förfogande för de hyresgäster 
som uppfyller kraven för att få hyra en bostad. 44

Det finns åtskilliga regler för såväl bostadssökande som uthyrning. Vad som ofta är 
avgörande är den bostadssökandes kundtid. Den avgör nämligen placeringen där de med 
längst kundtid får ett erbjudande om att titta på bostaden. Vidare finns det regler om att 
registrering först får ske från 16 års ålder och att ett kontrakt kan tecknas ifrån 18 års ålder. 
Samtliga regler återfinns på Uppsalahems hemsida. 45

Att efterfrågan är stor på Uppsalahems hyresrätter redogjordes det för under denna studies 
inledningskapitel. Där framkom det att 55 000 personer, i maj månad 2009, var 
bostadssökande hos Uppsalahem. I en artikel publicerad i Upsala Nya Tidning står det att 
14 000 har tillkommit de senaste två åren och det i en jämn ström då cirka 1 000 personer 
nyanmäler sig medan 500 inte återanmäler sig varje månad46. Siffror som jag har fått 
presenterade för mig säger att det i snitt, sett på alla typer av lägenheter, är 250 
intresseanmälningar per ledig lägenhet. Vad gäller intresset för en ungdomslägenhet ligger 
snittet på cirka 400 intresseanmälningar per ledig lägenhet.

Enligt ett diagram, redovisat i informationshäftet ”Seniorboendet Hassellunden, Uppföljning 
och statistik”, var det i snitt cirka 39 intresseanmälningar per nybyggd seniorlägenhet47. 
   Enligt mina beräkningar utifrån detta diagram är lägenheter med två rum och kök, om cirka 
59 kvadratmeter populärast och dessa lägenheter ska helst vara belägna på tredje eller fjärde 
våningen. De lägenheter som var minst efterfrågade var tre rum och kök, om cirka 69 
kvadratmeter och dessa belägna på markplan.  

43 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/Page____1797.aspx, 2009-04-14, 11:43
44 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/Page____1172.aspx, 2009-03-16, 13:04
45 http://www.uppsalahem.se/UAH_Templates/Page____9168.aspx, 2009-03-16, 13:10
46 Rudström, Johan, (2009), ”Het hyresmarknad för hyresrätter”, Upsala Nya Tidning, V:24, Nr:154, Årg:119,s.6
47 SENIORBOENDET HASSELLUNDEN- Uppföljning och statistik, (2007-03-01), Viklund Per, Uppsalahem
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4 LITTERATUR TEORI

I detta fjärde kapitel sammanställs den teori som anses vara relevant och knyter an till det  
ämne som studien undersöker. Titeln på den aktuella litteraturen presenteras som rubrik för 
vart delkapitel och det viktigaste innehållet för respektive litteraturkälla återges. 

4.1 BOSTADSMARKNADEN 2008-2009- med slutsatser av bostadsmarknadsenkäten 2008
Följande rapport bygger till mestadels på Boverkets bostadsmarknadsenkät. För att kunna 
göra olika jämförelser och kunna sätta resultaten i ett större sammanhang har de även använt 
sig av material från till exempel Statistiska centralbyrån. ”Syftet med Boverkets 
bostadsmarknadsenkät är att bidra till en kontinuerlig uppföljning över tid av utvecklingen på 
bostadsmarknaden och att spåra trender och tendenser inför den framtida utvecklingen.” 
   Enkäten har genomförts i samarbete med landets länsstyrelser. De har haft i uppgift att 
samla in material från landets kommuner för att sedan granska resultaten. 48 

Då min studie undersöker bostadssituationen i Uppsala väljer jag att i denna rapport fokusera 
på dels de resultat som är allmänna för hela landet och dels resultaten för de större 
högskoleorterna med fler än 75 000 invånare och detta för att Uppsala placerar sig under 
denna kommungrupp i den här rapporten. 

I det inledande kapitlet gör Boverket egna reflektioner över bostadsmarknaden. Här skrivs att 
efterfrågan på bostäder även fortsättningsvis kommer att vara stor i många delar av landet. Att 
det finns ett behov av bostäder kopplat till service och kommunikationer blir allt tydligare då 
två tredjedelar av kommunerna uppger att de inte har tillräckligt eller rätt sorts bostäder då 
främst inom centralorterna. Vidare nämns att detta behov hänger samman med att det är 
många personer i medelåldern eller äldre personer som i många kommuner står högst på listan 
över dem som efterfrågar en ny bostad. Det skrivs även om att de ser att allt fler kommuner 
har brist på bostäder för ungdomar. 49

I rapportens andra kapitel presenteras en sammanfattning av kommunernas bedömningar. Här 
uppges det att 44 procent av kommunerna bedömer att bostadsmarknaden präglas av 
bostadsbrist. Det vanligaste är att det är brist på små och medelstora hyresbostäder, men 
många kommuner har inte heller ett tillräckligt utbud av andra boendeformer. De flesta 
kommuner menar att det är de äldre som vill flytta till något mindre, ungdomar, barnfamiljer 
och hushåll med höga krav på attraktivt läge, som är de grupper som påverkas mest av den 
rådande bostadsbristen. Av landets kommuner är det närmare hälften som uppger att de har 
brist på bostäder som ungdomar efterfrågar och antalet kommuner som uppger detta har ökat 
under det senaste året. Vidare nämns att bostadsbristen för unga är mest akut i 
storstadsregionerna och på högskoleorterna. Paradoxalt nog har de särskilda insatserna för att 
hjälpa unga in på bostadsmarknaden minskat i takt med att bostadsbristen ökat. 50

Vidare poängterar Boverket att det inte går att kvantifiera bostadsbehovet med utgångspunkt 
från Bostadsmarknadsenkäten. Istället handlar det hela om att uppmärksamma hur många 
kommuner som uppger ha bostadsbrist och inte om antalet bostäder som behövs. Boverket 
understryker även att de genom Bostadsmarknadsenkäten försöker ringa in vilka typer av 

48 Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s.7
49 Ibid., s. 8-9 
50 Ibid., s. 11
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bostäder som det är brist på, och vilka grupper det är som drabbas av den utbredda 
bostadsbristen. 51

I detta kapitel redovisas också att det i kommuner med högskola och mer än 75 000 invånare 
är främst brist på bostäder för ungdomar och flyktingar. Det är ingen annan kommungrupp 
utanför storstadsregionerna som procentuellt sett lyfter fram ungdomar som denna 
kommungrupp gör.52 

I rapporten konstateras att behovet av hyresrätter till unga och äldre kvarstår. Som redan 
uppmärksammats är det många kommuner som märker av en ökad efterfrågan från de äldre 
hushållen. I årets enkät är den grupp som de flesta kommunerna lyfter fram pensionärerna 
som vill flytta till något mindre. Att ungdomarna är en grupp som drabbas hårt av 
bostadsbristen beskrivs i rapporten bero på den låga omsättningen på bostadsmarknaden. 
   Denna får som följd att de unga har svårt att hitta en bostad som de har råd med, då de 
bostäder som eventuellt finns att tillgå på marknaden antingen är för stora eller för dyra. 53

I rapporten redovisas även följande diagram över vilka grupper i samhället som det är brist på 
bostäder för. Förtydligas bör att det längst ner till höger står antal kommuner och att skalan 
sträcker sig från 0-200. För större bild se bilaga 4. 

Figur 4.1. Diagram över vilka grupper det är brist på bostäder för. 54

Som tidigare berättats uppger närmare hälften av landets kommuner en brist på bostäder för 
ungdomar. Enligt kommunerna efterfrågar ungdomar i första hand små, billiga lägenheter 

51 Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s. 41
52 Ibid., s. 43
53 Ibid., s. 41
54 Ibid., s. 42
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med ett centralt läge. I detta kapitel uppmärksammas också det problem som många 
kommuner runt om i landet kommer att ställas inför.55 Under de närmaste åren kommer 
nämligen allt fler unga att komma ut på bostadsmarknaden. Det är den ”babyboom” runt år 
1990 då det föddes cirka 120 000 barn per år som snart kommer att slå hårt mot 
bostadsmarknaden. Det konstateras att det kommer att ställas stora krav på kommunerna för 
att de ska kunna möta den stora ökningen av ungas behov av bostad. 56 

Som nämndes ovan i texten har de särskilda insatserna för att hjälpa ungdomar på 
bostadsmarknaden minskat i takt med att bostadsbristen har ökat. Idag är det knappt var fjärde 
kommun i landet som har någon typ av särskilda insatser på gång för att underlätta för 
ungdomar att skaffa sig en egen bostad. I rapporten framgår det att den vanligaste insatsen är 
att ge hyresrabatter till unga. Ytterligare insatser som förekommer är att särskilda 
ungdomsbostäder hyrs ut, detta förekommer främst då inom storstadsregionerna och på de 
större högskoleorterna, och inom fyrtiotalet kommuner finns det också särskilda bostäder till 
unga under en viss ålder. Nio kommuner uppger att de plomberar rum i lägenheter och hyr ut 
treor som tvåor för att unga ska ha råd att hyra dem. Den sist nämnda typen av insats 
förekommer dock överhuvudtaget inte i storstadsregionerna eller på högskoleorterna. 57

I rapporten uppmärksammas också det faktum att det är ett minskat intresse för 
studentbostäder. I studien uppger 16 högskolekommuner att det är brist på lämpliga bostäder 
för studenter. Vidare konstateras det att det har byggts en hel del studentbostäder de senaste 
åren men att det nu märks en avmattning av intresset för den här typen av nyproduktion. 
   Intressant är att kommunerna bedömer att produktionen av studentbostäder de närmaste två 
åren i det närmaste kommer att halveras i förhållande till vad de uppgav förra året. 58

Enligt SFS (Sveriges förenade studentkårer) är ett problem att det finns bostäder på de flesta 
orter men att kostnaden för ett nybyggt boende inte går ihop med det låga studiemedlet. 59

Rapporten belyser också kommunernas satsningar på seniorbostäder. Det framgår att många 
av landets kommuner satsar och bygger på olika typer av nya seniorboenden. Boverket ser att 
allmännyttan fortfarande dominerar men ett ökat intresse från den privata sidan, i såväl hyres- 
som bostadsrättssektorn, kan också observeras. I Bostadsmarknadsenkäten kunde Boverket 
också se att byggandet av seniorbostäder i stort sett varit konstant de senaste åren. I år rör det 
sig sammanlagt om 138 kommuner vilket innebär att det är aktuellt att bygga seniorbostäder i 
hälften av landets kommuner. Många allmännyttiga bostadsföretag bygger alltså om eller 
kompletterar med nyproduktion för att tillgodose behovet av anpassade bostäder med särskild 
inriktning mot de äldre generationerna. På senare år har många kommuner avvecklat sina så 
kallade servicebostäder och omvandlat de till seniorbostäder. Under de närmaste åren kommer 
enligt Bostadsmarknadsenkäten ytterligare ett antal servicebostäder att omvandlas till 
seniorbostäder. I årets enkätundersökning kunde Boverket dock se en minskning av 
omvandlade servicebostäder och detta parallellt med att en ökning av nyproduktionen kunde 
observeras. I enkäten framgår det också tydligt att de större högskoleorterna dominerar bygget 
av seniorboenden. 60

55 Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s. 45
56 Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s. 50
57 Ibid., s. 46-47
58 Ibid., s. 70
59 Ibid., s. 71
60 Ibid., s. 78-82
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4.2 PREFERENSER BETRÄFFANDE BOSTADSKVALITETER - olika 
konsumentgruppers bostadsval

Inga Britt Werner forskare vid Kungliga Tekniska Högskolan har skrivit en forskningsrapport 
som behandlar olika konsumentgruppers bostadsval och preferenser beträffande 
bostadskvaliteter. Projektet är en empirisk undersökning av olika gruppers attityder och 
preferenser på bostadsmarknaden. Syftet med Werners rapport var för det första att definiera 
grupper av individer eller hushåll med liknande önskemål beträffande bostäder och att sedan 
undersöka vilka preferenserna bakom dessa val var. För det andra ämnar rapporten undersöka 
de funna gruppernas prioriteringar av olika typer av bostadskvaliteter. 61 

Werner väljer att dela upp livets gång i situationer som att vara barn, växa upp, flytta 
hemifrån, studera, byta arbete, flytta ihop med en partner, få barn, flytta från partnern och bli 
äldre. Hon menar att alla dessa situationer medför nya krav på bostaden vilket i sin tur kan 
leda till att man flyttar och att ett bostadsval blir aktuellt.62 

Som Werner skriver kan man under livets lopp komma att passera genom flera av dessa 
konsumentgrupper och beroende på vilken grupp man befinner sig i prioriterar och värdesätter 
man olika kvaliteter olika mycket i sitt boende. Härmed väljer jag att begränsa mig och endast 
gå vidare med och redogöra för de konsumentgrupper som är aktuella för denna studie, 
närmare preciserat unga och äldre. 

Kartläggningen av konsumentgrupperna har Werner genomfört genom att använda sig av 
flera olika metoder. Dels sammanställning av information från befintliga källor, dels 
intervjuer med aktörer på bostadsmarknaden samt frågeundersökningar med 
bostadskonsumenter. Då den sist nämnda metoden utgör den största delen av hennes studies 
datainsamling och då denna studie också grundar sig på frågeundersökningar väljer jag att 
främst fokusera på Werners resultat från den sistnämnda metoden. 63

Utifrån resultaten av enkäterna undersökte Inga- Britt flera olika samband mellan typen av 
bostadsideal och andra specifika faktorer. Exempel på ett samband som undersöktes och som 
även är aktuellt för denna studie är korrelationen mellan bostadsideal och ålder. Följande 
mönster kunde uppvisas för ”unga”, ”vuxna mellan 25- 45 år”, och ”äldre”. Varför jag även 
tittar på kategorin ”vuxna mellan 25-45 år” är för att definitionen av ungdom i denna studie 
sträcker sig från 18- 30 år.

”Unga hade många önskningar kring bostaden. Den skulle framför allt ligga centralt i staden, 
men också vid vatten, nära naturen och nära service. Några hade också drömmen om att bo på 
landet. Stort kök, eldstad och högt i tak var vanliga önskemål.”

”Vuxna, mellan 25 och 45 år gamla, ville bo nära service och inte så gärna på landet.   
   Bostadens planlösning och tillgång till terrass eller balkong var viktig. Många föredrog en 
äldre bostad, ofta med hänvisning till ”riktiga material” eller trevnad. Några framhöll också 
att det var viktigt att själv få möjlighet att bygga och förbättra.” 

”De äldsta hade färre krav. Utsikt och närhet till natur togs upp, och det viktigaste hos 
bostaden var att den var lättskött, hade bra planlösning och balkong. Trygghet och möjlighet 
att få hjälp var deras särskilda önskemål.”64

61 Werner (2003), s. 2
62 Ibid., s. 11 
63 Ibid., s. 15
64 Werner,  (2003), s. 28
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I studien har Werner också utformat en form av typologi av bostadskonsumenter. Den bygger 
på resultaten från de olika delarna av studien. Hon medger att generaliseringarna ibland är 
drastiska men detta görs för att kunna karaktärisera och skilja ut tydliga grupper. För varje 
grupp presenteras önskebostaden, och här beskrivs bostadstyp, typ av läge och bostadsstorlek. 
   Observeras bör att typologin är grundad på Stockholmsförhållanden. 

De grupper som är aktuella för denna studie och som uppmärksammas extra är de som 
Werner väljer att kalla för ”Unga och inne”, ”Unga familjer som vill bo i villa”, ”de 
enboende”, ”de fria medelålders” och ”de gamla”. 
   
Konsumentgruppen ”unga och inne” beskrivs som unga urbana individualister, studenter eller 
nyss utexaminerade inom olika högre professioner som läkare, jurist, civilingenjör eller 
arkitekt. Dessa är krävande kunder på bostadsmarknaden som inte nöjer sig med en 
standardbostad. De efterfrågar centralt läge, vacker utsikt, stor balkong, bastu och bredband. 
    Nästa konsumentgrupp, ”unga familjer som vill bo i villa”, är unga par, med eller utan barn 
som flyttat till staden för att få arbete eller utbildning. Deras önskebostad är en villa med 
trädgård i ett lugnt område eller möjligtvis ute på landet. Trivsel i en känd miljö och ett eget 
revir för barnen att leka på är kvaliteter som efterfrågas av denna grupp. Gruppen ”de 
enboende” beskrivs som vuxna och äldre ensamstående. Kvinnornas önskemål är en etta eller 
tvåa i innerstaden med ett läge som är nära till allt. De manliga efterfrågar små, inte så 
krävande bostäder, nära till arbete och kommunikationer. För männen är parkering nära 
bostaden en viktig kvalitet medan det för kvinnorna är närheten till kulturutbud. Vidare vad 
gäller ”de fria medelålders” består dem av medelålders och äldre par. Drömbostaden för 
denna grupp är en bostadsrättslägenhet med tre- fyra rum, i ett centralt läge nära vatten och 
helst med utsikt genom stora fönster. Bostaden ska vara inredd med exklusiva material, ha 
stort badrum. Gruppen har också intresse för kvaliteter som närhet till apotek och butiker. 
    Sist, är konsumentgruppen ”de äldre” och de värdesätter trygghet i boendet och så 
småningom också chansen till att få vård i hemmet. ”De äldre” har önskemål om läget och då 
handlar det om närhet till den dagliga servicen t.ex. butiker och apotek. Andra önskemål är att 
bostaden ska ligga nära säkra promenadvägar och ha en utsikt mot en stadsbild med liv.65 

4.3 BOENDEVÄRDERINGAR 2008- En intervjubaserad studie om hushållens 
prioriteringar och betalningsvilja vid nybyggnad av bostäder

Följande byggmarknadsrapport är utförd av Industrifakta - Marknadsanalyser för bygg- och 
fastighetssektorn. Industrifakta har sedan 1978 arbetat med att samla in, bearbeta och 
presentera kvalificerad information som underlag för strategiska beslut inom byggande, 
fastigheter och industri. Beslutsunderlaget som arbetas fram är ämnad för näringslivet och 
offentlig sektor. 66 Industrifakta har under föregående år genomfört denna studie om 
boendevärderingar och betalningsvilja hos olika kategorier av bostadskonsumenter och detta 
med bakgrund till den allt mer osäkra situationen på fastighetsmarknaden och för ekonomin 
som helhet. Marknadsstudien har låtit genomföras under perioden augusti- december 2008 
och den har baserats på flera underlag, dels intervjuer med hushåll och byggherrar dels 
intervjuer med viktiga personer på byggmarknaden. Industrifaktas kontinuerliga 
undersökningar och utredningar på bygg- och fastighetsmarknaden har också legat till grund 
för studien. Nedan följer en redogörelse för det material från rapporten som är av intresse för 
denna studie.

Rapportens andra kapitel handlar om bostadsbehov och marknadsförutsättningar för åren 
2009- 2013. Hänvisning görs till Boverkets senaste enkätundersökning (se ovan) om 
kommunernas situation på bostadsmarknaden. Den studien pekar på att cirka 140 av landets 
kommuner upplever en närmast akut brist på bostäder. I detta kapitel visas även statistik från 
65 Werner,  (2003), s. 53-61
66 http://www.industrifakta.se/foretagspresentation/, 2009-04-01, 18:26
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Statistiska centralbyrån som pekar på att det finns fyra stora åldersgrupper som inom de 
närmaste åren kommer att påverka bostadsmarknaden. Åldergruppen som förväntas påverka 
marknaden mest är de som föddes kring 1990. Flera av dessa årskullar är i nivå med senare 
delen av fyrtiotalisterna. Vidare påpekas att den stora åldersgruppen med fyrtiotalister utgör 
en stor osäkerhetsfaktor på bostadsmarknaden och denna osäkerhet beror till stor del på 
ovissheten om när de kommer att lämna sina villor och vilken typ av boende som de då 
kommer att efterfråga. 67 Den äldre gruppen med personer över 80 år, som totalt sett under 
några år framöver kommer att minska, kommer också att påverka bostadsmarknaden. 
   Anledningen till detta är att dagens generation i större omfattning än tidigare generationer 
beräknas vara i behov av ett eget boende. Många av dessa hushåll är dessutom i behov av 
olika typer av vård och omsorg och det i sin tur ställer speciella krav på aspekter som 
trygghet, tillgänglighet samt omgivningar. 68 

Rapportens tredje kapitel handlar om värderingar och betalningsvilja vid val av ny bostad. 
   Flera frågor ställs och en av dem går ut på att undersöka vilken faktor som personer vid val 
av bostad anser vara viktigast. Det vill säga en värdering av utformning och funktioner i 
bostaden. Resultatet visade att värderingen ”rymlig balkong eller uteplats” är viktigt för de 
flesta typer av hushåll, dock visade resultatet på ett visst minskat intresse hos de yngsta 
hushållen. 69 I rapporten beskrevs också prioriteringar vid behov av att sänka 
boendekostnaden. Här uppmärksammades de senaste årens diskussion om att det finns ett 
stort behov av att få fram bostäder med en rimlig kostnad till äldre pensionärer och ungdomar 
födda i slutet av -80 och början av 90-talet. Utvecklingen av billiga bostäder har motarbetats 
av de senaste årens goda konjunktur, låga räntor och kraftiga prisstegringar på befintliga 
bostäder. Betonas gör också att det har varit svårt att producera hyresrätter eftersom 
möjligheten att sätta hyresnivån begränsas av bruksvärdeprincipen. 70 

Ytterligare en fråga som ställdes var vilken åtgärd som kan accepteras för att få en lägre 
boendekostnad. Av resultatet framgår det att närmare 80 procent av de tillfrågade accepterar 
en lägre standard. Detta alternativ ställdes mot andra aspekter som enklare utemiljö utan 
planteringar, mindre yta i varje rum, att ha sovalkov kontra sovrum, ingen balkong eller 
uteplats och att bo i utkanten av staden med ett sämre läge. Intressant är också att se till de 
andra resultaten som studien visar, nämligen att endast 10 procent av de tillfrågade kan tänka 
sig en bostad utan balkong eller uteplats och att 15 procent accepterar sovalkov. 71

4.4 BOSTADSSITUATION- Webbundersökning bland personer 18-35 år 
”Jagvillhabostad.nu är ett partipolitiskt obundet nätverk för unga bostadssökande som är trötta 
på den rådande bostadsbristen och tillsammans vill göra något åt den”72. En av nätverkets 
främsta arbetsuppgifter är att se till att det byggs fler bostäder som unga vuxna kan efterfråga. 
   Det gör de bland annat genom möten, formella eller informella, med politiker, bostadsbolag, 
byggbransch samt andra organisationer.73 Nätverket har i samarbete med Boverket och 
Byggkostnadsforum utfört en undersökning, som handlar om vad unga efterfrågar. De själva 
ställer sig frågande till varför det finns i förhållandevis lite fakta om ungas boende, trots att de 
är en av de största grupperna som vill in på bostadsmarknaden och därmed också är en viktig 
kundgrupp för exempelvis byggföretagen74. 
67 Boendevärderingar 2008 – En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder. Industrifakta – marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s. 22
68 Ibid., s. 29
69 Ibid., s. 78-79
70 Boendevärderingar 2008 – En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder. Industrifakta – marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s. 129
71 Ibid., s.130
72 http://www.jagvillhabostad.nu/index.php?sid=1&pid=5, 2009-06-01, 11:58
73 http://www.jagvillhabostad.nu/index.php?sid=1&pid=38&tid=8, 2009-06-01, 12:07
74 http://www.byggmer.nu/index.php?sid=2&pid=27, 2009-06-01, 12:09
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På uppdrag av jagvillhabostad.nu utförde Sifo Research International en webbundersökning 
om ungas boende och boendepreferenser. 1 004 unga mellan 18-35 år i hela landet fick delta i 
undersökningen som genomfördes mellan den 28 mars och den 16 april 2007. Nedan följer en 
sammanfattning av de frågor och resultat som är relevanta även för denna studie. 

Resultaten av studien visar på att det är stora skillnader runt om i landet mellan hur många 
unga som har ett eget boende. Detta beroende på ortens storlek. Jagvillhabostad.nu ser detta 
som ett tecken på var i landet det är bostadsbrist. Resultaten visar också på att boende och 
boendepreferenser skiljer sig åt mellan de allra yngsta tillfrågade (18-23 år) och de äldre i 
studien (30-35 år). I fråga om boendepreferenser för den yngre målgruppen visar resultaten på 
att de flesta respondenterna föredrar en mindre lägenhet med balkong framför en större och 
dyrare. Andra viktiga faktorer för denna målgrupp är centralt läge, bra kommunikationer och 
en låg månadskostnad. Ser man generellt på vad de unga i storstäderna efterfrågar är det en 
större lägenhet utan balkong framför en mindre lite billigare utan balkong. Även här är det 
centrala läget liksom kommunikationer viktiga faktorer som spelar roll. 75 

Vad gäller boende i Uppsala som i den här studien placeras under övriga städer, föredras 
lägenheter med mindre rum och ett riktigt kök. Detta svarade 84 procent av respondenterna. 
   Undersökningen innehöll även två frågor om de ungas boendekostnad. Den ena handlade 
om vad deras månadskostnad var idag och den andra om hur mycket de skulle kunna tänka sig 
att betala per månad för ett boende idag. Resultatet som redovisas säger följande ”Det finns en 
känsla av att man skulle kunna betala något litet mer för sin bostad än man gör idag”. I 
studien undersöktes också vilken faktor som har störst betydelse för boendet. Det framgick att 
en låg månadskostnad var den viktigaste faktorn.  

Ytterligare en fråga som behandlades var vilken typ av boende som passade bäst. Två olika 
typer beskrevs, en lägenhet med ett enda stort rum, sovalkov och inbyggt kök och den andra 
typen var en lägenhet med ett/flera mindre rum, riktigt kök och sovrum. Här svarade 
majoriteten att den andra typen av lägenhet passade bäst. 76 

En intressant aspekt som framgick av undersökningen var att 62 procent av respondenterna i 
åldrarna 18-23 år bor i andrahand/tredjehand, inneboende, fortfarande hemma hos föräldrarna 
eller i en studentlägenhet. Majoriteten av dessa respondenter säger sig också vilja ha ett nytt 
boende i en annan boendeform inom loppet om två år. 77

75 http://www.byggmer.nu/index.php?sid=2&pid=27, 2009-04-01, 12:37
76 www.byggmer.nu, Bostadssituation, Webbundersökning bland personer 18-35 år, SIFO RESEARCH 
INTERNATIONAL
77 http://www.byggmer.nu/index.php?sid=2&pid=27, 2009-05-05, 13:04
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5. SAMMANSTÄLLNING AV ENKÄTERNA

I detta kapitel redovisas sammanställningen av enkätundersökningarna. Här analyseras och 
diskuteras även svaren på varje fråga. 
 
Enkätundersökningarna som skickades ut till kundgrupperna unga och seniorer har resulterat i 
ett stort datamaterial. Data har hanterats och analyserats med hjälp av enkätverktyget Easy 
Research Feedback Manager. Nedan redovisas undersökningarna var för sig, först enkäten för 
unga och sedan den för seniorerna. 

5.1 Redovisning av resultatet för enkäten om hur personer 18-30 år vill bo i Uppsala

Enkätundersökningen om hur personer 18-30 år vill bo, mailades ut till 806 personer. Av 
dessa var 22 inte kontaktbara så antalet aktuella respondenter i enkäten uppgick till 784 
stycken. Av dessa valde 286 att svara medan 498 avstod. Svarsfrekvensen blev 36,5 procent. 
Se bilaga 1. 

Fråga 1. Svaret på frågan om kön gav följande resultat. Kan se att samtliga har lämnat ett 
svar det vill säga att ingen har valt att hoppa över frågan. Statistiken visar även att de flesta 
som har svarat är kvinnor. Som befolkningspyramiden i inledningskapitlet visar, var det i 
Sveriges befolkning per 31 december 2008, fler män än kvinnor i åldern 18-30 år. Hur denna 
könsfördelning stämmer överens med den som återfinns i denna enkät är värd att 
uppmärksamma. Huruvida urvalet är representativt eller inte är en svår fråga men som 
författare är min uppfattning att urvalet är presentabelt. Vad orsaken bakom det stora 
bortfallet av män beror på är inte kartlagt men möjligen är detta en indikation på att kvinnor 
är mer om sig och intresserade av olika boendeformer. 

Procent Antal
Kvinna 63,3% 181

Man 36,7% 105
Svarande 286

Inget svar 0

Fråga 2. Svaret på frågan; Vilken åldergrupp tillhör du?, gav följande svar. Majoriteten av 
respondenterna är i åldern 20-25 år. Minoriteten är personer mellan 18-19 år men då ska 
hänsyn tas till att det är färre årskullar inom den åldersgruppen jämfört med de andra två 
åldergrupperna. Frågan utformades på detta sätt för att vi ville dela in kundgruppen unga i 
olika faser. De valda åldersgrupperna ska kategorisera ungdomar i följande faser, de yngsta 
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18-19 år som fortfarande går på gymnasiet, ungdomar 20-25 år som slutat gymnasiet och som 
antingen studerar på högskola/universitet eller arbetar och de unga personerna 26-30 år som 
börjar närma sig 30- årsåldern och är på väg att avsluta sina studier, arbetar eller planerar att 
skaffa barn och familj. Divideras antalet inkomna svar med antalet årskullar inom respektive 
åldersgrupp erhålls en kvot som visar att det är jämn svarsstatistik åldergrupperna emellan. 
Gruppen 18-19 år har en kvot på 22 svar per årskull, 20-25 år har en på 22,17 och 
åldergruppen 26-30 år har en kvot på 21,8 svar per årskull. Den här frågan är intressant för 
Uppsalahem då dem kan se om och hur svaren skiljer sig åt mellan åldersgrupperna.
   Preferenserna för ett boende bör sannolikt skilja mellan en 18-åring och en 30-åring. Som 
går att se har alla enkätens deltagare lämnat ett svar även på denna fråga. 

Procent Antal
18-19 år 15,4% 44
20-25 år 46,5% 133
26-30 år 38,1% 109

Svarande 286
Inget svar 0

Fråga 3. Utifrån den här frågan får vi svar på respondentens livssituation. Som statistiken 
visar är det 43,4 procent som arbetar och endast 14 procent som studerar på gymnasiet. 
   Vidare är det 101 personer, 35, 3 procent, som är studerande på högskola/universitet. Av 
dem som har angivit svarsalternativet annan sysselsättning är det flera som har uppgett att de 
doktorerar, är arbetssökande samt arbetar samtidigt som de studerar. Enstaka respondenter är 
föräldralediga. 

Procent Antal
Studerar på gymnasiet 14 % 40
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Studerar på högskola/universitet 35,3 % 101
Arbetar 43,4 % 124

Annan sysselsättning 7,3 % 21
Svarande 286

Inget svar 0

Fråga 4. Följande fråga undersöker hur de svarande bor idag. Respondenten besvarar både på 
vilket sätt den bor och vilken typ av upplåtelseform/äganderätt som boendet har.  
   Observeras bör att denna fråga blev fel utformad då det brister vid redovisningen för en del 
av svarsstatistiken. På denna fråga ber jag därför dig som läsare att bortse från spalten ”Inget 
svar” då den visar fel siffror. Exempel på hur frågan bör ha sett ut går att se under enkäten för 
personer 55 år +, fråga 4 och 5, bilaga 3. 

Vad gäller svaren på frågan är de intressanta ur flera olika perspektiv. Det går bland annat att 
se att hela 62, 6 procent av de svarande med eget boende bor hos en annan fastighetsvärd. 
   Detta kan möjligen vara ett tecken på att många av dem som bor hos en annan värd idag 
hellre skulle vilja bo hos Uppsalahem då de står med i bostadsföretagets register för 
bostadssökande. Detta kan också indikera på att kötiden är för lång hos Uppsalahem och att 
de bostadssökande därför tvingas att söka sig till andra fastighetsvärdar. Det är intressant att 
se att cirka 20,5 procent av dem som har svarat på frågan bor i andrahand eller är inneboende. 

Min åsikt är att nedanstående statistik bekräftar det faktum som Industrifakta presenterar i sin 
rapport, nämligen det att upplåtelseformen hyresrätt är den vanligaste boendeformen för 
ungdomar78. Som tidigare berörts i inledningskapitlet för studien är ungdomar inte alltid den 
köpstarkaste kundgruppen och föredrar därför ofta att hyra sin bostad. Som går att se i 
tabellen nedan är det endast 19,2 procent som har angett ett eget boende som är bostadsrätt 
eller villa/radhus. En förklaring till detta kan vara att det krävs en insats och ofta en form av 
låntagande för att ha råd att finansiera denna typ av boende. Som ung och student med en låg 
inkomst blir därför boendealternativen bostadsrätt och villa/radhus ofta för dyra. 

Vidare har en intressant jämförelse gjorts mellan denna fråga och ett resultat som 
presenterades i studien BOSTADSSITUATION- Webbundersökning bland personer 18-35 år. 
   I den undersökningen framgick det att 62 procent av respondenterna i åldrarna 18-23 år bor 
i andrahand/tredjehand, inneboende, fortfarande hemma hos föräldrarna eller i en 
studentlägenhet79. Med hjälp av enkätverktyget Easy Research har beräkningar gjorts i 
programmet med utgångspunkt från denna fråga och de visar på att 58, 6 procent av de 
svarande på denna enkät i åldern 18-25 år antingen bor i andrahand/inneboende eller kvar 
hemma hos föräldrarna. Med bakgrund till vetenskapen om att de många 90-talisterna snart 
förväntas söka egna boenden men också förväntas få svårt med det, kommer sannolikt antalet 
ungdomar i åldern 18-25 år som bor i andrahand/inneboende eller hemma hos föräldrarna att 
öka.

Som konstateras i Boverkets rapport, ”Bostadsmarknaden 2008-2009, med slutsatser av 
bostadsmarknadsenkäten 2008”, kommer den ökade efterfrågan på bostäder för ungdomar de 
närmaste åren att ställa höga krav på kommunerna. De måste på något sätt möta ungdomarnas 
behov av bostäder och ett känt problem är att nyproducerade bostäder ofta blir för dyra och 
därmed svåra för ungdomar att efterfråga80. Som kommunalt bostadsföretag kan Uppsalahem 
också komma att ställas inför dessa problem och min uppfattning är att detta bör sättas upp på 

78 Boendevärderingar 2008- En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar om betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder, Industrifakta– marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s. 27

79 http://www.byggmer.nu/index.php?sid=2&pid=27, 2009-05-19, 13:27
80 Boverket, (2008), s. 45
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den berörda personalens dagordning för att noggrant ses över. Frågor som kan tänkas vara 
aktuella att uppmärksamma är huruvida de som bostadsföretag bedömer att de kan tillgodose 
de många ungdomars efterfrågan på billiga hyresrätter samt ställa sig frågan om det kan vara 
aktuellt att införa någon typ av speciell insats för att hjälpa ungdomar in på 
bostadsmarknaden. 

Hyresrätt, 
Uppsalahem

Hyresrätt, 
annan värd

Bostads
rätt

Villa/rad
hus

Svar
ande

Inget svar

Eget boende 18,1% 62,6% 14,8% 4,4 % 182 104
Andrahand/in

neboende
12,1% 44,8% 25,9% 17,2% 58 228

Hos föräldrar 9 % 15,4% 17,9% 57,7% 78 208
Totalt 282 4

Några exempel på kommentarer på denna fråga är:

- ”Studentkorridor”
– ”Studentlägenhet”
– ”det är så otroliga köer i uppsala hem, så man väljer andra värdar. där det går fortare.”
– ”Boende i Göteborg för tillfället, försöker hitta hyresrätt i Uppsala, men det är i princip omöjligt verkar det 
som”!
– ”Bor i villa med min man och våra 2 barn”.
– ”Flyttade tillbaks till föräldrar vid studie start pga av att omkostnaderna av eget boende. Ekonomin skulle med 
andra ord blivit för tunn.”

Fråga 5. Denna och näst följande fråga valdes för att undersöka hur betalningsviljan ser ut 
hos kundgruppen unga. Ambitionen med fråga 5 och 6 är att resultatet på frågorna 
tillsammans ska visa på en slags övre gräns för vad personer i åldern 18-30 år betalar och har 
möjlighet att betala för ett boende idag. Som resultatet visar uppger 39,8 procent av de 
svarande att de betalar mellan 2001-4000 kronor i hyra per månad idag. 28,5 procent betalar 
mellan 4001-6000 kronor och 21,5 procent av de svarande betalar 0-2000 kronor i månaden. 
Efter att ha gjort ett urval i enkätprogrammet fick jag svar på att de fem svarande som uppgett 
en hyra mellan 8001- 12000 kronor i månaden är personer som arbetar.  En av de svarande 
hade en annan sysselsättning med kommentaren ”yrkesutbildning”.

Ytterligare ett urval gjordes för att undersöka inom vilken åldersgrupp de svarande som 
uppgett en hyra på 0-2000 kronor placerar sig. De visade sig att majoriteten av de svarande är 
i åldern 18-19 år och det med 50,8 procent. Det var också många i åldern 20-25 och det med 
44,1 procent. Vidare gjordes ett urval som visade dessa respondenters livssituation samt hur 
de bor idag. De allra flesta 69, 2 procent bor hemma hos föräldrar i villa/radhus. Inte så 
överraskande gick fortfarande 45,8 procent av respondenterna som svarat att de har en hyra på 
0-2000 kronor i månaden fortfarande i gymnasiet. Häpnadsväckande tycker jag är att 30,5 
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procent av respondenterna faktiskt arbetar. Antalet personer som studerar vid 
högskola/universitet och som angett det lägsta prisintervallet är blygsamma 10 stycken. En 
hypotes jag ställer är att dessa personer fortfarande bor hemma hos föräldrarna och att de är 
bostadssökande. Vidare vad gäller studenterna visar ett annat urval på att 59,2 procent av de 
universitetsstuderande har en hyra på 2001-4000 kr idag. Min uppfattning är att en hyra inom 
detta prisintervall är rimlig med hänsyn till en students låga inkomst. 

Procent Antal
0-2000 kr 21,5% 59

2001-4000 kr 39,8% 109
4001-6000 kr 28,5% 78
6001-8000 kr 8,4 % 23

8001-10000 kr 1,1 % 3
10001-12000 kr 0,7 % 2
12001-14000 kr 0 % 0

14001 kr eller mer 0 % 0
Svarande 274

Inget svar 12

Exempel på kommentarer som lämnades på frågan är:

– ”Betalar inget eftersom jag fortfarande bor hemma”
– ”1500-3500 skulle stämma bättre. Men ligger oftast i nedre delen av skalan.”
– ”Jag behöver inte betala något hemma”
– ”10 % av bruttolönen”

Fråga 6. Följande fråga undersöker i likhet med fråga 5 hur betalningsviljan ser ut hos detta 
kundsegment. Här besvarar respondenterna hur mycket de skulle ha möjlighet att betala i hyra 
per månad idag. Som går att se nedan ser svarsstatistiken för denna fråga lite annorlunda ut 
jämfört med fråga 5 som handlade om hur mycket respondenten betalar i hyra per månad 
idag. Om man jämför svaren på fråga 5 med svaren på denna fråga går det att se tecken som 
tyder på att respondenterna skulle ha möjlighet att betala något litet mer för sin bostad än vad 
de gör idag. Vid denna typ av fråga och slutsats känns det obegåvat att generalisera och säga 
att detta gäller för samtliga svarande. Detta är givetvis inte fallet men som nämndes ovan 
indikerar svaret på frågan att vissa av de svarande har möjlighet att betala mer. Som 
klargjordes under presentationen för den undersökning som Sifo Research International 
gjorde på uppdrag av nätverket jagvillhabostad.nu, beskrev dem resultatet som ”Det finns en 
känsla av att man skulle kunna betala något litet mer för sin bostad än man gör idag”81. Detta 

81 Bostadssituation, Webbundersökning bland personer 18-35 år, SIFO RESEARCH INTERNATIONAL
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var också en webbundersökning men omfattade personer i åldern 18-35 år. Den gjordes för 
cirka två års sedan och innefattade ungdomar runt om i hela landet men trots skillnaden i tiden 
för utförandet och den geografiska avgränsningen visar alltså både studierna på ett likvärdigt 
resultat. 

Ett urval som gjordes visar att 87,5 procent av de svarande som uppgett ett svar inom de tre 
högsta prisintervallen har ett arbete. För det intervall med högst svarsfrekvens var det 50, 4 
procent som uppgav att dem var studerande. 

Procent Antal
0- 2000 kr 11,2% 31

2001-4000 kr 42,8% 119
4001-6000 kr 26,3% 73
6001-8000 kr 11,2% 31

8001-10000 kr 5,8 % 16
10001-12000 kr 2,2 % 6
12001-14000 kr 0,4 % 1

14001 kr eller mer 0,4 % 1
Svarande 278

Inget svar 8

Fråga 7. Även denna fråga undersöker betalningsviljan hos respondenterna men nu med 
fokus på om de är villiga att betala mer för ett boende med en högre standard och ett nyare 
utförande. Min uppfattning är att många vill ha ett boende med en högre standard men att inte 
lika många är villiga att betala mer för att få det. Respektive kök finns beskrivet under fråga 7 
i enkätunderlaget, se bilaga 2.

Som svarsstatistiken visar är det 31,2 procent som är villiga att betala mellan 201-400 kronor 
mer i månaden för att få kök A istället för kök B. Vidare är det jämnt mellan de svarande som 
är villiga att betala 0-200 kronor respektive 401-600 kronor. Intressant är att åtta personer har 
svarat att de är villiga att betala 1001 kronor eller mer för att få kök A. Efter att ha gjort en 
närmare undersökning om detta i enkätverktyget erhålls svaret att sex av de åtta svarande är i 
åldersgruppen 26-30 år och att fem av de åtta uppger att de arbetar. Vidare visar ett annat 
urval att majoriteten av de svarande för de två näst högsta prisintervallen också är personer 
som arbetar. För intervallet 801-1000 kronor var det flest svarande i åldern 26- 30 år medan 
det var flest personer 20-25 år som svarat 601-800 kronor. Av de 70 svarande som angett 
svarsalternativet 0-200 kronor är det 57,2 procent av dem som studerar på 
högskola/universitet eller på gymnasiet. Generaliseras svaret utifrån dessa uppgifter blir 
slutsatsen att det främst är personer i den övre åldersgruppen och som har ett arbete som 
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också är villiga att betala en större summa pengar för att få kök A istället för kök B. Vidare 
blir slutsatsen att majoriteten av dem som studerar, då är gymnasie- och högskolestudier 
inkluderade, inte är villiga att betala något eller en summa som överstiger 200 kronor för att 
få kök A istället för kök B. Jag vill medge att detta kan vara drastiska generaliseringar för 
trots allt är 29 av de 86 respondenter som svarat prisintervallet 201-400 kronor unga personer 
som studerar på högskola/universitet. Flest var det personer som uppgivit att de arbetar som 
svarat detta prisintervall. 

Exempel på 

kommentarer som lämnades på fråga 7 är följande:

– ”Att det är nytt och fräscht är alltid roligare, men mer än 2400kr/år är det inte värt”.
– ”Det beror ju även på hur lägenheten ser ut i övrigt och vad som skiljer hyran i stort”.
– ”Gillar sjuttiotalsstilen”
– ”Jag tycker att för närvarande har jag inte råd att lägga mer pengar på hyra än vad jag redan gör. Senare när jag 
börjar arbeta så kan jag lägga mer pengar på ett lite finare boende men nu är det inte värt det. Så länge jag trivs i 
lägenheten har jag heller pengarna till annat.”
– ” Kök B är standard i Uppsalahems lägenheter. Har man inte råd med finare kök så välje rman inte det, även 
om man kunde önska att standarden vore högre.”
– ”Runt 200 men inte mer än 300kr mer i hyra per månad”.

Fråga 8. Följande fråga har samma syfte som fråga 7 men med fokus på att undersöka 
respondenternas vilja att betala mer för en lägenhet med ett badrum med en högre standard 
och ett nyare utförande. Respektive badrum finns beskrivet under fråga 8 i enkätunderlaget, se 
bilaga 2. 

Även på denna fråga har flest svarat att de är villiga att betala mellan 201-400 kronor mer i 
månaden för att få badrum A istället för badrum B. I likhet med svaret på fråga 7 har åtta 
personer svarat att de är villiga att betala 1001 kronor eller mer i månaden för att få badrum 
A. Ett urval i enkätverktyget visar på samma resultat som det gjorde på föregående fråga att 
majoriteten av dem som angett det högsta beloppet arbetar. Vidare visade urvalet på att 
hälften av de åtta svarande var i åldern 20-25 och andra hälften i den övre åldersgruppen 26-
30 år. En annan beräkning som gjordes visar på att majoriteten av dem som svarat alternativet 
0-200 kronor är i åldern 20-25 år och studerar på högskola/universitet eller arbetar. Då 

Procent Antal
0-200 kr 25,4% 70

201-400 kr 31,2% 86
401-600 kr 25 % 69
601-800 kr 10,9% 30

801-1000 kr 4,7 % 13
1001 kr eller mer 2,9 % 8

Svarande 276
Inget svar 10
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svarsstatistiken för fråga 7 och 8 är relativt samstämmiga får jag en känsla av personer i denna 
kundgrupp gärna har ett kök eller badrum med en högre standard men att det för de som 
studerar inte är det som värderas högst upp på listan. Vidare verkar den generella gränsen för 
vad personer är villiga att betala för en högre standard ligga runt cirka 200 kronor mer i hyra 
per månad. 

Procent Antal
0-200 kr 27,1% 75

201-400 kr 33,6% 93
401-600 kr 22 % 61
601-800 kr 12,6% 35

801-1000 kr 1,8 % 5
1001 kr eller mer 2,9 % 8

Svarande 277
Inget svar 9

Exempel på kommentarer som gavs är följande:

”200”
”2400kr per år är det värt.”
”Badrum A ökar visserligen trivseln men känns inte lika viktigt som köket.”
”Badrummet är viktigt. Är det av gammal kvalité finns ofta fuktskador, vilket är mycket otrevligt att vistas i.”
”Runt 200kr men inte mer än 300kr.”
”Plastmattor är äckliga oavsett var de är men badrummet är nog det rum som mest av allt behöver kännas 
fräscht! Fönster ett plus.”

Fråga 9. Följande fråga undersöker också hur betalningsviljan ser ut hos kundgruppen 
personer 18-30 år. I likhet med fråga 7 och 8 handlar det om vilken standard som 
respondenten vill att dennes boende ska ha. Här undersöks därför hur denna kundgrupp 
förhåller sig till en lägenhet med kokvrå och om den kan tänka sig att betala mer för en 
lägenhet med ett riktigt kök. För närmare beskrivning, se fråga 9 i enkätunderlaget, bilaga 2.

I jämförelse med de två föregående frågorna om standard visar statistiken för den här frågan 
att det är fler som är villiga att betala en större summa pengar för att få en lägenhet med ett 
riktigt kök istället för en med en kokvrå. Min egen uppfattning är att fråga 7 och 8 rör sig om 
mer lyx i tillvaron jämfört med fråga 9. Denna fråga avspeglar mer en persons verkliga behov 
och jag tror att det är anledningen till att fler uppger att det är villiga att ha en högre hyra till 
förmån för ett riktigt kök. Min åsikt är att flera personer i denna kundgrupp anser att ett riktigt 
kök är en större tillgång än vad ett kök med en högre standard är. Efter att ha tagit del av de 
kommentarer som lämnades på denna fråga vill jag påstå att flertalet unga inte efterfrågar en 
lägenhet med en kokvrå. Exempel på kommentarer är: 

- ”Bor idag i en etta med kokvrå och skulle i dagsläget kunna tänka mig att betala mer för ett riktigt kök.”
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– ”Jag skulle överhuvudtaget inte flytta till en lägenhet med kokvrå”.
– ”så trött på kokvråer. lägenheten jag har nu har riktigt kök. Finally!”
– ”Som student måste jag ha bra möjlighet att laga mat, då det är mer ekonomiskt att äta hemma istället för att 
varje gång gå ut. Det spar också tid med att laga stora portioner och frysa in. Därför är det viktigt med bra 
frysutrymme och arbetsplats.”

Ett urval visar att majoriteten av dem som har angett ett svar inom de tre högsta spannen, det 
vill säga mellan 601 kronor till 1001 kronor eller mer är kvinnor. Urvalet visade också att de 
flesta arbetar samt är i åldern 26-30 år. Intressant är att majoriteten av de respondenter som 
svarat 0-200 kronor också är kvinnor. Jag tror att denna fråga är svår att generalisera. Mycket 
beror förmodligen på livssituationen och vilken inställning personen i fråga har till mat och 
hälsa och även dennes syn på vad ett tillfredsställande boende är. Med detta som bakgrund 
görs en koppling till den webbundersökning som utfördes av Sifo på uppdrag av nätverket 
jagvillhabostad.nu. I den undersökningen framkom det att boende i Uppsala, som i den 
studien placeras under övriga städer, föredrar lägenheter med mindre rum och ett riktigt kök. 
   Detta svarade 84 procent av respondenterna i deras undersökning. Att det finns en 
korrelation mellan behov/efterfrågan och pris är kanske inte helt obekant. Jag tycker att 
svaren från Sifos och denna undersökning kompletterar varandra på ett bra sätt och att de 
gemensamt uppvisar tecken på att personer i åldern 18-30 år efterfrågar lägenheter med ett 
riktigt kök. Denna studie kan också fastställa att betalningsviljan hos majoriteten av de 
svarande ligger inom prisintervallet 201-600 kronor. 

Procent Antal
0-200 kr 13,1% 36

201-400 kr 27,6% 76
401-600 kr 28,4% 78
601-800 kr 13,8% 38

801-1000 kr 10,2% 28
1001 kr eller mer 6,9 % 19

Svarande 275
Inget svar 11

Fråga 10. Syftet med denna fråga är att undersöka vilka kvaliteter som spelar in vid 
respondenternas val av bostad. Som svarsstatistiken kan visa är låg månadskostnad den 
kvalitet som många respondenter värderar som mycket viktig. På en femgradig skala har låg 
månadskostnad ett medel på 4,41 vilket är det högsta medeltalet sett i jämförelse med de 
andra kvaliteternas medeltal. Den näst viktigaste kvaliteten enligt respondenterna med ett 
medel på 3,94 är bra planlösning och först på tredje plats hamnar kvaliteten balkong/uteplats. 
   Att balkong/uteplats hamnar på tredje platsen efter bra planlösning förvånar mig då min 
uppfattning före studien var att balkong/uteplats skulle vara den viktigaste eller näst viktigaste 
kvaliteten. Sett till vilken kvalitet som av flest värderas lägst på den femgradiga skalan delar 
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kvaliteterna gemensamhetslokal och porttelefon den sista platsen och det med 52,4 procent av 
respondenternas röster. Svaren för hur samtliga kvaliteter värderas går att se nedan i tabellen. 

Som konstaterades i Boverkets rapport, ”Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av 
bostadsmarknadsenkäten 2008”, är det i första hand små, billiga lägenheter med ett centralt 
läge som efterfrågas av ungdomar82. Detta fastställdes även i undersökningen som Sifo 
Research International gjorde på uppdrag av nätverket jagvillhabostad.nu. Min slutsats med 
bakgrund till de presenterade resultaten från respektive undersökning är att det inte råder 
någon tvekan om att en låg månadskostnad är en viktig parameter för ungdomar vid valet av 
bostad. 

Som framkom av resultaten för denna fråga värderades även en bra planlösning och 
balkong/uteplats som viktiga kvaliteter. Intressant är att detta mönster även kunde uppvisas i 
Inga Britt Werners forskningsrapport. Kartläggningen av konsumentgrupperna som Werner 
genomförde visade att bostadens planlösning och tillgång till terrass eller balkong i synnerhet 
var viktigt för gruppen ”vuxna, mellan 25 och 45 år gamla”83. 

 I likhet med min studie undersökte även Industrifakta i sin rapport, ”BOENDEVÄRDERINGAR 
2008- En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder”, vilken faktor personer vid val av bostad anser vara viktigast. I deras 
intervjubaserade studie visade resultatet att värderingen ”rymlig balkong eller uteplats”, är 
viktigt för de flesta typer av hushåll. Dock visade resultatet på ett minskat intresse hos de 
yngsta hushållen84. Detta samband tror jag kan bero på att många ungdomar tar den 
lägenheten som går att få och detta oberoende av om den har balkong eller inte. Dessutom är 
säkerligen hyran för en lägenhet med en balkong högre och då är det ytterligare ett argument 
för en ungdom att välja en utan balkong. Utifrån detta drar jag slutsatsen att kvaliteten 
balkong/uteplats är viktig för kundgruppen personer 18- 30 år men att det i slutändan handlar 
om den totala kostnaden för boendet. 

Vidare anser jag att det är intressant det som framkommer i Sifos webbundersökning, utförd 
på uppdrag av nätverket jagvillhabostad.nu, om vad de unga i storstäderna efterfrågar. 
   Resultatet från den studien motsäger nämligen en del av det som precis har hävdats ovan i 
texten vad gäller betydelsen av en låg månadskostnad. I den undersökningen framkommer 
följande, ”Ser man generellt på vad de unga i storstäderna efterfrågar är det en större lägenhet 
utan balkong framför en mindre lite billigare utan balkong”85. Observeras bör att detta var 
grundat på resultat för unga i storstäderna och att min studie undersöker ungas 
boendepreferenser i Uppsala. Konstigt nog brukar inte alltid Uppsala räknas som en storstad 
så vilket av dessa resultat som avspeglar det rätta förhållandet anser jag är upp till varje 
enskild individ att bedöma. 

Slutligen vad gäller kvaliteterna diskmaskin samt egen tvättmaskin i bostaden verkar flera 
anse det som vardagslyx och att det kan slopas för att få ner månadskostnaden. I fråga om 
varför kvaliteterna gemensamhetslokal och porttelefon inte värderas som viktiga av 
kundgruppen är min uppfattning att dessa kvaliteter troligen anses som överflödiga för en 
ungdoms vardag. 

”Det är underbart att kunna tvätta när man vill men då drar det mer i elkostnader så det är både bra och dåligt. 
men om månadskostnaden är låg så ok.”

82 Boverket, (2008),s.45
83 Werner,  (2003), s. 28
84 Boendevärderingar 2008 – En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder. Industrifakta – marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s. 78-79
85 http://www.byggmer.nu/index.php?sid=2&pid=27, 2009-06-02, 11:45
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”Diskmaskin och tvättmaskin är toppen att ha tillgång till i hemmet. Det är dock något som inte är aktuellt för 
mig som är student, ännu.”

”Jag skulle förståss vilja ha diskmaskin och dylikt men för närvarande är det mindre viktigt. Måste ha råd med 
lägeheten och då kan jag inte ha allt för höga krav.”

1. Inte 
alls 

viktigt

2. 3. 4. 5. 
Mycket 
viktigt

Har inte 
tagit 

ställning

Mede
l

Svar
ande

Inget 
svar

Låg månadskostnad 0,4 % 2,2 % 12,2% 26,6% 58,3% 0,4 % 4,41 271 15
Bra planlösning 1,1 % 4,1 % 27,3% 34,7% 32,5% 0,4 % 3,94 271 15

Balkong/uteplats 9,6 % 10,7% 27,9% 25,7% 26,1% 0 % 3,48 272 14
Gemensamhetslokal 52,4% 28 % 13,3% 4,1 % 0,4 % 1,8 % 1,7 271 15

Tillgång till hiss 37 % 28,1% 17,8% 9,6 % 6,7 % 0,7 % 2,2 270 16
Elektroniskt portlås 
eller kod vid entrén

31 % 16,6% 23,2% 16,2% 8,9 % 4,1 % 2,53 271 15

Porttelefon 52,4% 20,7% 15,1% 5,9 % 2,6 % 3,3 % 1,82 271 15
Helkaklat badrum 13,7% 17,7% 29,5% 24 % 15,1% 0 % 3,09 271 15

Nya vitvaror 
(kyl/frys, spis)

5,9 % 16,3% 31,1% 30 % 15,9% 0,7 % 3,34 270 16

Parkettgolv i alla 
rum

22,2% 26,3% 27,8% 14,1% 8,9 % 0,7 % 2,61 270 16

Diskmaskin 25,5% 21 % 19,6% 16,6% 16,6% 0,7 % 2,78 271 15
Egen tvättmaskin i 

bostaden
27,3% 24 % 21 % 12,9 

%
14 % 0,7 % 2,62 271 15

Totalt 2,88 273 13

Fråga 11. Denna fråga har samma syfte och övriga kriterier som föregående fråga. 
   Anledningen till varför fråga 10 och 11 delades upp var för att antalet kvaliteter att ta 
hänsyn till per fråga inte skulle vara för många. 

Som svaret påvisar värderas bra kommunikationer högst av de aktuella kvaliteterna som 
undersöks. Det är med ett medel på 4,2 på en femgradig skala som bra kommunikationer intar 
första plasten. Vidare framkommer det att närhet till service och närhet till arbete/skola är 
viktigt. Med ett medel på 3,66 delar dem andra platsen men då närhet till service värderas som 
en femma av flera av respondenterna får den kvaliteten anses som snäppet viktigare. Inte så 
överraskande värderas också närheten till grönområden högt på den femgradiga skalan. Först 
som fjärde viktigaste kvalitet sett till medeltalet är ett centralt läge. Det med ett medel på 
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3,45. Trots att flera undersökningar pekar på att ett centralt läge är bland de viktigaste för 
många vid valet av sin bostad, tror jag att många också är beredda att kompromissa vad gäller 
den kvaliteten då ett centralt läge också ofta medför en högre boendekostnad. Detta tror jag 
kan vara en förklarning till utfallet för denna studie då jag tror att många ungdomar i Uppsala 
är införstådda med att dessa faktorer hänger samman. För då det i föregående fråga kunde 
konstateras att en låg månadskostnad är det viktigaste för denna kundgrupp kan det bli svårt 
att uppfylla båda önskningarna, en låg månadskostnad och ett centralt läge. Som jag nämnde 
tidigare visar undersökningar som jag har tagit del av att det är många personer i denna 
kundgrupp som efterfrågar boenden med ett centralt och attraktivt läge. I Boverkets rapport 
uppmärksammas de på så vis att kommunerna som deltagit i deras enkätundersökning, vilken 
rapporten bygger på, uppger att en av de grupper som påverkas mest av den rådande 
bostadsbristen är ungdomar och andra hushåll med höga krav på attraktivt läge86. Vidare i 
samma rapport berättas det om att kommunerna också kunnat observera att ungdomar i första 
hand efterfrågar små, billiga lägenheter med ett centralt läge87.  

Werners forskningsrapport om preferenser beträffande bostadskvaliteter visar också på att 
unga efterfrågar ett boende centralt beläget i staden. Här konstateras även det faktum som 
framkom i min studie att närhet till naturen och service är viktiga egenskaper för ett boende. 

1. Inte 
alls 

viktigt

2. 3. 4. 5. 
Mycket 
viktigt

Har 
inte 
tagit 

ställnin
g

Med
el

Svar
ande

Inget 
svar

Närhet till släkt och 
vänner

10 % 15,9% 35,4% 25,5% 12,9% 0,4 %3,16 271 15

Närhet till grönområden 4,8 % 11,8% 29,5% 31,4% 22,5% 0 %3,55 271 15
Närhet till service 2,2 % 10,3% 28,8% 35,1% 22,5% 1,1 %3,66 271 15

Närhet till arbete/skola 1,5 % 9,2 % 30 % 40,3% 19 % 0 %3,66 273 13
Bra kommunikationer 0,7 % 2,6 % 16,7% 34,8% 43,7% 1,5 % 4,2 270 16

Centralt läge 5,2 % 14 % 29,9% 32,5% 18,5% 0 %3,45 271 15
Parkeringsmöjligheter 24,4% 15,2% 17,8% 17,4% 23,3% 1,9 % 3 270 16
Möjlighet till att köpa 

extratjänster och service 
förmedlade av 

fastighetsvärden

27,1% 26,4% 24,5% 7,4 % 4,5 % 10 %2,29 269 17

Totalt3,37 273 13

86 Boverket, (2008), s.41
87 Ibid., s.45
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Fråga 12. Följande fråga undersöker respondenternas tankar kring eventuella 
boendesituationer. Vidare undersöks deras avsikter med när och vart en kommande flytt kan 
ske. Som svaret visar är det relativt få av respondenterna som vill bo i ett boende riktat till 
personer mellan 18-30 år, som vill bo kvar i samma bostadsområde samt få som kommer att 
flytta ifrån Uppsala. Mina tankar kring att många respondenter uppger att de vill flytta till en 
annan stadsdel är att det resonemanget är vanligt förekommande bland personer i denna ålder. 
   Dels blir många hemmablinda och ser inte det positiva med sin stadsdel och tycker därför 
att andra områden är bättre. Ens vänner och bekanta säger det ena och det andra och bidrar 
också dem till att ens bild av ett område förstärks. Det är inget att sticka under stolen med att 
vissa bostadsområden är att föredra före andra men för den skull bör man inte bortse från det 
positiva med sitt eget bostadsområde. Annan aspekt på detta är att många vill bo i det område 
där kompisarna eller studiekamraterna bor och att många därför söker sig till ett boende i en 
annan stadsdel. 

Ett urval i enkätverktyget påvisar att en klar majoritet av dem som inte alls instämmer med att 
de vill bo i ett boende riktat till personer mellan 18-30 år är kvinnor. Det uppvisar också att de 
flesta som inte alls instämmer med detta är i åldergruppen 26-30 år. Vidare är det relativt 
jämnt mellan de som uppgivit att de arbetar eller studerar. Av dem som svarat att de 
instämmer helt med detta påstående är 41 procent 18-19 år och 53,8 procent 20-25 år. Att 
göra en generalisering av detta underlag skulle ge den slutsatsen att ett sådant boende mer 
tilltalar den yngre målgruppen inom detta kundsegment.

Statistiken visar också att en majoritet av de svarande instämmer helt med att de kommer att 
flytta inom de närmaste fem åren. Denna siffra var för mig inte på något sätt överraskande då 
verkligheten för en person i denna kundgrupp ser ut som så att många bostadsbyten sker i 
denna fas av livet. Intressant är att hela 30,6 % instämmer helt med att de kommer att flytta 
inom det närmaste året. Ett urval visar att 76,9 procent av de svarande som instämmer helt 
med att de kommer att flytta inom det närmaste året fortfarande bor hemma hos sina föräldrar 
i en villa/radhus. Någon markant skillnad vad gäller livssituationen för dessa respondenter 
kunde inte konstateras. Resultatet var jämnt mellan de som uppgav att de arbetar respektive 
studerar. 

Ytterligare en slutsats som kan dras utifrån statistiken nedan är att närmare 50 procent 
instämmer helt att de vill ha ett eget boende nästa gång de flyttar. För mig är den siffran inte 
heller speciellt förvånande. Min föreställning var att flera skulle instämma helt med detta 
påstående. Medeltalet ligger på 3,99 och anledningen till det tror jag är att många studenter 
väljer att sambo under studietiden och det för att dra ner på boendekostnaderna.

Vidare är det ett glädjande resultat för Uppsalahems del att det är fler som instämmer helt 
med påståendet om de är säkra på att det är en hyresrätt de vill bo i nästa gång de flyttar, än de 
som inte allt instämmer med detta. En logisk förklaring till det resultatet kan visserligen med 
ganska stor sannolikhet bero på att det är bostadssökande i bostadsföretagets köregister som 
svarat på denna enkät. 
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1. 
Instäm
mer inte 

alls

2. 3. 4. 5. 
Instäm

mer 
helt

Har 
inte 
tagit 
ställni

ng

Mede
l

Svar
ande

Inget 
svar

Nästa gång jag flyttar vill 
jag bo i ett boende riktat till 

personer mellan 18-30 år

26,4% 15,2% 20,4% 13,4% 14,5% 10 % 2,71 269 17

Nästa gång jag flyttar vill 
jag bo kvar i samma 

bostadsområde

41,5% 20,4% 17,8% 8,5 % 4,1 % 7,8 % 2,06 270 16

Nästa gång jag flyttar 
kommer jag att lämna 

Uppsala

41,5% 13,3% 12,2% 4,1 % 5,2 % 23,7% 1,93 270 16

Jag kommer att flytta inom 
det närmaste året

18,7% 14,6% 14,6% 13,8% 30,6% 7,8 % 3,25 268 18

Jag kommer att flytta inom 
de fem närmaste åren

4,5 % 3,4 % 10,9% 11,3% 61,7% 8,3 % 4,33 266 20

Nästa gång jag flyttar är jag 
säker på att det är en 
hyresrätt jag vill bo i

15,6% 16,4% 17,5% 13,4% 22,3%14,9% 3,12 269 17

Nästa gång jag flyttar vill 
jag bo i en egen lägenhet

8,2 % 6,7 % 12,7% 13,8% 49,6% 9 % 3,99 268 18

Totalt 3,06 272 14

Fråga 13. Följande fråga belyser vilka faktorer som är viktiga för tryggheten och säkerheten i 
hemmet. Fem av de sex alternativen skulle Uppsalahem direkt på egen hand kunna tillgodose 
sina hyresgäster med men det sjätte alternativet ”Goda relationer till grannar” ligger mer på 
den enskilda individens eget intresse. Varför jag valde att ändå undersöka detta alternativ var 
för att jag ansåg det som en grundläggande faktor för många personers trivsel i sin bostad. 
   Resultatet av undersökningen visar nu på att det för respondenterna är det näst högst 
värderade alternativet för att trygghet och säkerhet ska kunna infinna sig i bostaden. Det är 
endast kvaliteten inbrottssäker dörr till bostaden som har ett högre medeltal på den 
femgradiga skalan. Med 4,07 som medel värderas således det alternativet som det högsta. Det 
som bedöms som minst viktigast för att respondenterna ska känna sig trygga och säkra i 
hemmet är att bostadens entréportar är låsta dygnet runt. Här är exempel på kommentarer som 
belyser detta väl:

”Entrédörrarna behöver nödvändigtvis inte vara låsta hela dygnet men åtminstone kvälls och nattetid.”

”låst entréport nattetid räcker, förråden bör dock vara säkra då det allt för ofta inträffat inbrott trots boende i 
olika bostadsområden.”
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”Låsta entrédörrar utgås från ett boende centralt i en större stad. Allt beror på hur tryggt själva området är samt 
vad för slags folk som bor i huset.”

Jag skulle vilja påstå utan att säkert veta att det finns många åtgärder som Uppsalahem skulle 
kunna vidta för att förbättra säkerheten genom att kompensera för de brister som finns och 
leder till obehag och en otrygg känsla för deras hyresgäster. Detta är som mycket annat 
säkerligen en ren kostnadsfråga som ställs emot den egentliga nytta investeringen kommer att 
ge. Min egen uppfattning är att en satsning med fokus på trygghet för ens hyresgäster sällan 
kan komma att misslyckas eller inte uppskattas. En sådan enkel åtgärd för ett bostadsföretag 
som att installera extra belysning i trappuppgång, entré och parkering kan för den som känner 
sig otrygg och osäker vara en anledning till att inte flytta från det boendet. Som statistiken 
nedan påvisar är extra belysning en kvalitet som av respondenterna värderas högt. Personligen 
håller jag fullständigt med om detta då mörka platser och utrymmen ofta kan uppfattas som 
obehagliga. Vidare hade jag en hypotes om att alternativet ”vaktbolag som är lätta att få 
kontakt med under nattetid” skulle få ett lägre medel än vad resultatet för undersökningen 
visar på. Min tanke var att de andra alternativen är mer grundläggande för en trygg och säker 
vardag. Följande citat från en svarande belyser frågans innebörd väl:

”Det är super viktigt att känna sig trygg och säker där man bor!”

1. Inte 
alls 

viktigt

2. 3. 4. 5. 
Mycket 
viktigt

Har 
inte 
tagit 
ställni

ng

Mede
l

Svar
ande

Inget 
svar

Låsta entréportar 
(dygnet runt)

15,7% 15,4% 24 % 22,5% 19,5% 3 % 3,15 267 19

Inbrottssäker dörr till 
bostaden

3,7 % 3 % 21,3% 25 % 45,1% 1,9 % 4,07 268 18

Extra belysning i 
trappuppgång, entré 

och parkering

6,3 % 8,6 % 20,9% 30,2% 32,1% 1,9 % 3,75 268 18

Lättåtkomliga och säkra 
förråd

6,3 % 7,5 % 24,6% 32,8% 27,2% 1,5 % 3,68 268 18

Vaktbolag som är lätta 
att få kontakt med 

under nattetid

11,2% 15,7% 25,7% 22,8% 19,8% 4,9 % 3,25 268 18

Goda relationer till 
grannar

4,1 % 6,3 % 24,3% 35,1% 29,1% 1,1 % 3,8 268 18

Totalt 3,62 269 17
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Fråga 14. Denna fråga bygger på samma syfte som fråga tolv gör, nämligen att undersöka 
respondenternas tankar kring olika boendesituationer och andra parametrar kring boende. 

Det som kan konstateras utifrån tabellen nedan är att det är fler som inte alls instämmer att de 
som student helst vill bo i en studentlägenhet än de som instämmer helt med detta påstående. 
   Detta är för mig lite förbryllande då min uppfattning har varit att de som är studenter också 
vill bo billigt och om det är någon typ av boende som är förknippat med en låg 
månadskostnad är väl det ändå ett studentboende. Sambandet mellan student och boendetyp är 
som bekräftas i och med denna undersökning svårt att generalisera. Jag kan tänka mig att det 
dels är de personer som har ett arbete på sidan om studierna som uppger att det inte alls 
instämmer med detta påstående samt att det är de personer som är ifrån Uppsala ursprungligen 
som uppger detta. För då man som student är ny i en stad är min uppfattning att personen i 
fråga väljer ett boende där flera är i samma situation. Ett studentboende bör då vara ett 
exemplariskt alternativ. Ett urval i enkätverktyget visar att det är en majoritet av personer i 
åldern 20-25 år som uppger att de inte alls instämmer med att de som student helst skulle vilja 
bo i en studentlägenhet. Vidare visar urvalet att 45,3 procent av de svarande som uppgett detta 
faktiskt studerar på högskola/universitet idag.

Vad gäller svarsstatistiken för det andra påståendet som ställs i frågan är den jämn. I fråga om 
svarsfrekvensen för respektive ”extremgrupp”, alternativ ett och två samt fyra och fem, 
hamnar båda på en sammanlagd svarsfrekvens på 34,7 procent. Slutsatsen jag väljer att dra 
med bakgrund till detta är att personer 18-30 år delvis instämmer med påståendet att 
boendeformen inte spelar någon roll utan att det viktigaste är att ha en så låg boendekostnad i 
månaden som möjligt. Detta resonemang grundar jag på att majoriteten har värderat detta 
påstående som en trea på en femgradig skala och det svarsalternativet bör då logiskt ligga mitt 
emellan ”instämmer inte alls” och ”instämmer helt”.
 

1. 
Instäm

mer 
inte alls

2. 3. 4. 5. 
Instä
mmer 
helt

Har 
inte 
tagit 
ställni

ng

Medel Svar
ande

Inget 
svar

Om jag var student skulle jag helst 
vilja bo i en studentlägenhet

23,9% 15,
7%

22,
8%

17,
5%

12,7
%

7,5 % 2,78 268 18

För mig spelar boendeformen ingen 
större roll utan det viktigaste är att 

ha en så låg boendekostnad i 
månaden som möjligt

15,3% 19,
4%

28,
4%

17,
9%

16,8
%

2,2 % 3,02 268 18

Totalt 2,9 270 16
Exempel på kommentarer som gavs är följande:

”En låg boendekostnad är väldigt bra, men man kan inte bo i ett ruckel heller”
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”För mig som student vill ja ha så låg månadskostnad som möjligt, men jag vill bo i en egen lägenhet med eget 
kök och toalett och dush. Korridor är inget alternativ.”

”I och med det begränsade studiemedlet så finns helt enkelt inte möjlighet att bo någon annanstans än där det är 
en lägre hyra. Annars får man bo kvar hemma.”

”Jag är student, och för mig spelar det ingen roll om det är en studentlägenhet eller inte. Det skulle kännas 
tryggare med en icke studentbostad eftersom man i en sådan får bo kvar efter avslutade studier. 

Boendeformen spelar ingen större roll, dock kan jag gärna betala mer för högre standard.”

Fråga 15. Som går att läsa nedan undersöker denna fråga vilken egenskap respondenten kan 
acceptera att dennes boende saknar för att få en lägre boendekostnad per månad. Inspirationen 
till frågan fick jag efter att ha studerat Industrifaktas byggmarknadsrapport 
”BOENDEVÄRDERINGAR 2008- En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och 
betalningsvilja vid nybyggnad av bostäder”. I undersökningen som ligger till grund för den 
rapporten ställdes nämligen samma fråga. Observeras bör att den studien inte endast fokuserar 
på personer mellan 18-30 år som denna studie gör men trots avgränsningen är min bedömning 
att resultaten från respektive undersökning är intressanta att jämföra med varandra. Av 
Industrifaktas resultat framgår det att närmare 80 procent av de tillfrågade accepterar en lägre 
standard88. Svarsstatistiken som finns presenterad nedan visar att 52,3 procent av de 
tillfrågade i denna studie antingen anser att det är acceptabelt eller tycker det går utmärkt att 
boendet saknar en hög standard. Ytterligare resultat som Industrifaktas rapport uppvisade var 
att endast 10 procent av de tillfrågade kunde tänka sig en bostad utan balkong eller uteplats 
och att 15 procent accepterar sovalkov89. Sett till denna studies resultat finns det stora likheter 
med vad gäller respondenternas syn på sovalkov. ”Ett riktigt sovrum” är det alternativ som 
flest svarande har uppgett att dem definitivt inte vill sakna för att få en lägre boendekostnad. 
   Däremot överensstämmer inte denna studies resultat med Industrifaktas vad gäller de 
tillfrågades krav på balkong eller uteplats. I denna undersökning uppger nämligen majoriteten 
att det går utmärkt eller att det är acceptabelt att boendet saknar balkong eller uteplats för att 
få en lägre boendekostnad. Denna skillnad ser jag som ett tydligt bevis på det som 
konstaterats i såväl denna som deras rapport, nämligen det att värderingen balkong/uteplats är 
viktig för hushållen men att det också går att se ett visst minskat intresse hos de yngsta 
hushållen. Denna aspekt berördes och diskuterades även tidigare under fråga tio. 

Efter att ha tagit del av respondenternas kommentarer på denna fråga har jag förstått att flera 
uppfattade frågan som svår att förstå. Detta har tagits åtanke då svaren för frågan analyserats 
och sammanställts. Exempel på kommentarer är följande:

”konstigt formulerad fråga. blev bara snurrig av att läsa den”

”Konstigt med inte-frågor!!!”

”Mycket svårare att tolka när det är skrivet i saknar. Lätt att tolka fel och kryssa i åt det håll man inte menar.”

88 Boendevärderingar 2008 – En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder. Industrifakta – marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s. 130
89Ibid., s. 130
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Definitiv
t inte

Inte så 
gärna

Det är 
acceptab

elt

Det går 
utmärkt

Har inte 
tagit 

ställning

Medel Svar
ande

Inget 
svar

En hög standard 9,1 % 37,1% 39,4% 12,9% 1,5 % 2,57 264 22

En vacker utemiljö 
med planteringar

5,7 % 24 % 44,1% 25,1% 1,1 % 2,9 263 23

En balkong eller 
uteplats

12,5% 30,3% 33 % 23,5% 0,8 % 2,68 264 22

Ett centralt läge i 
staden

8,7 % 31,3% 37 % 22,3% 0,8 % 2,73 265 21

En hiss 4,5 % 14,4% 33 % 46,6% 1,5 % 3,23 264 22

En öppen planlösning 3,8 % 22,1% 45,2% 27 % 1,9 % 2,97 263 23

Tillgång till en egen 
tvättmaskin och 

torktumlare

7,2 % 12,2% 32,7% 47,1% 0,8 % 3,21 263 23

Två balkonger i olika 
väderstreck

4,9 % 4,9 % 13,6% 74,6% 1,9 % 3,61 264 22

Ett riktigt sovrum 28,1% 34,6% 21,7% 14,8% 0,8 % 2,23 263 23

Totalt 2,9 265 21

Fråga 16. Följande fråga var den enda textfrågan i enkätundersökningen. Respondenterna 
fick här möjligheten att fritt skriva vad dem tycker är utmärkande för ett bra boende för 
personer i sin egen ålder och livssituation. Jag hade en hypotes om att flertalet respondenter 
skulle hoppa över frågan men den hypotesen gick att falsifiera. 72,4 % valde att svara på 
frågan och därmed har ett stort dataunderlag kunnat samlas in. Min förhoppning är att dessa 
kommentarer ska hjälpa Uppsalahem att få en klarare uppfattning om vad det är för typ av 
boende som respektive åldersgrupp efterfrågar. Analysen för denna fråga har skett på så vis 
att en sammanställning för varje åldersgrupp har gjorts. Jag vill tydligt medge att 
generaliseringarna ibland är drastiska men att dessa är nödvändiga för att en karaktärisering 
av respektive åldergrupp ska vara möjlig.

ÅLDERSGRUPP 18-19 ÅR

Inom denna grupp var det 44 svarande och antalet öppna svar som lämnades på frågan var 30 
stycken. Sju av svaren inleds med beskrivningen ”billigt” och sju stycken andra inleds med 
”låg hyra/månadshyra/pris/kostnader”. Det är också många som anser att närhet till 
skola/arbete är utmärkande för ett bra boende. Den värderingen bedömer jag som rationell och 
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logisk eftersom majoriteten av respondenterna inom åldersgruppen fortfarande går i 
gymnasiet. 

Ett säkert boende inom trygga bostadsområden med bra grannar är också exempel på 
kvaliteter som är karaktäristiska för ett bra boende för personer i denna åldersgrupp. Flera av 
respondenterna påpekar även att ett fräscht boende är att föredra men att det för den delen inte 
behövs lyx och finesser. Följande citat tycker jag summerar åldersgruppens åsikter på ett 
tydligt sätt: 

”En lägenhet med låg månadskostnad men ändå har en bra standard och ligger hyfsat nära arbetet/studierna. Det 
går bra med en liten lägenhet men då är det viktigt att ha en öppen planlösning så att den känns öppen och ljus. 
Det ska vara lugn och ro i området.”

”Billigt, säkert, cykel/gångavstånd in till stan och universitetet! Fräscht! Bra med cykelställ!”

ÅLDERSGRUPP 20-25 ÅR

Inom gruppen var det 133 svarande och antalet öppna svar som lämnades var 101 stycken. I 
likhet med föregående åldersgrupp betonar respondenterna att en låg hyra är utmärkande för 
ett bra boende. Tolv av de svarande inleder beskrivningen med liknande fras ”låg 
hyra/boendekostnad”. Många respondenter framhåller även vikten av bra 
kommunikationer/förbindelser samt närheten till service och då gärna en mataffär. Detta 
bekräftar det faktum som uppmärksammas i Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden 2008-
2009- med slutsatser av bostadsmarknadsenkäten 2008” nämligen att det finns ett behov av 
bostäder kopplat till just service och kommunikationer90. Vidare är det precis som för den 
yngre åldersgruppen flera respondenter som anger närheten till universitetet som utmärkande 
kvalitet för ett bra boende. Många framhäver också betydelsen av ett eget och riktigt kök samt 
vikten av en bra planlösning. Följande citat tycker jag belyser detta väl: 

”Smarta lösningar. Behöver inte vara stort men det ska vara funktionellt.”. 

”Billig månadshyra!!!!!!!!!!
Men eftersom jag har erfarenhet av kokvrå, så känns det viktigt för mig att ha ett litet kök. Eller åtmindstonde 
inte ha kokvrån bredvid sängplatsen...”

”Billigt. Enkelt men fräscht. Lättskött. Gång- och cykelavstånd till centrum och universitet. Nära till 
naturområden. Lätt att få hjälp av fastighetsskötare / kvartersvärd. Toleranta grannar.”

”Att slippa bo i andra hand, fler hyreslgh! Nära till service även utan bil, bra och säkra cykelvägar, bredband, låg 
månadskostnad, bra busskommunikationer, bra relationer till de som bor omkring.”

”Låg hyra, bra förvaring, öppen planlösning och arbetsbänkar i kök för storlagning av mat”

”Närhet till universitetet/mycket bra förbindelser. Billig månadskostnad med el och bredband inkluderat.”

ÅLDERSGRUPP 26-30 ÅR 
Inom denna grupp var det 109 svarande och 76 stycken svarade på frågan om vad de tycker är 
utmärkande för ett bra boende för personer i deras ålder och livssituation. 

Intressant är att flera av respondenterna har angivit att ett bra boende ska vara funktionellt och 
prisvärt. En person beskriver detta förhållande på ett bra sätt och citatet är som följer:

”Funktionella lägenheter med hyror som speglar lägenhetens storlek och den grupp den riktar sig mot. Inte som 
alla nybyggda lägenheter idag som är 25 kvm och kostar 4500 kr/mån och som vänder sig till studenter. Hur går 
detta ihop?” 

90 Boverket, (2008), s. 8
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Precis som redovisningen för de två föregående åldersgrupperna visar även svaren för denna 
grupp på att en låg hyra är en utmärkande kvalitet för ett bra boende. Även här betonas vikten 
av en bra planlösning och goda kommunikationer av många. En mycket klok åsikt som jag 
observerade i mängden av kommentarerna var denna:

”Ett bra boende är flexibelt för dom som studerar och tillräckligt fast för dom med arbete. att man känner sig 
bekväm beroende på den situation man befinner sig i (Studerande, Arbetande m.m)”

Detta citat tycker jag belyser en av de allra viktigaste faktorerna vad gäller ett boende, 
nämligen den att det ska kännas bekvämt. Upplevs inte känslan av bekvämlighet bottnar den 
säkert i många av fall av en typ av oro eller missnöjdhet. Det kan vara att hyran är för hög, att 
grannsämjan är dålig, att bussavgångarna går för sällan, kokvrån räcker inte till eller att 
mataffären ligger alldeles för långt bort. 

Att skapa ett boende som värderas som bra av alla är kanske den svåraste uppgiften för ett 
bostadsföretag att lösa. Denna typ av problem uppmärksammar också en av respondenterna i 
sin kommentar om vad ett bra boende är;

”Billigt. Skall vara varierade möjligheter - trots allt är människor olika. Jag sätter utsikt och grönområden högt, 
och uppskattar att bo i stans utkanter, andra sätter annat högst. Ni lär aldrig kunna ordna något boende som gör 
alla nöjda.” 

Följande citat tycker jag sammanfattar vad personer i åldersgruppen 26-30 år anser är 
utmärkande för ett bra boende. Som uppmärksammades ovan är alla människor olika och 
samtliga svarande håller givetvis inte med om allt som innefattas av citaten dock kan ett 
mönster med flera av dessa faktorer ses i ett stort antal av kommentarerna. 

”- Närhet till livsmedelsbutiker och liknande är viktigt när man inte har tillgång till bil.
- Närhet till arbete/skola.
- Genomtänkt planlösning (öppen planlösning gör ofta lägenheter svårmöblerade eftersom det finns få väggar att 
ställa saker emot).
- Gott om eluttag.
- Bra tvättstuga (gott om tider och bra maskiner samt torkrum).
- Trevlig omgivning.
- Att bostaden är fräsch (vilket inte behöver innebära att allt är nytt).”

”Modern och ganska hög standard. Fin utemiljö och lätt att ta sig in till centrum, e.g. nära till buss eller gång 
avstånd. Bra planlösning och fräscht i lägenheten. Ganska låg månadskostnad, men visst får man betala lite extra 
för högre standard men det tror jag att de flesta är villiga att göra.”
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5.2 Redovisning av resultatet för enkäten om hur personer 55 år + vill bo i Uppsala

Enkätundersökningen om hur personer 55 år + vill bo, mailades ut till 818 personer. Av dessa 
var 44 inte kontaktbara så antalet aktuella respondenter i enkäten uppgick till 774 stycken. Av 
dessa valde 469 att svara medan 305 avstod. Svarsfrekvensen för denna undersökning blev 
60,6 procent. Se även bilaga 1.

Fråga 1. Statistiken visar att majoriteten av de svarande är kvinnor. Tio respondenter valde 
att avstå från att svara på frågan. Som befolkningspyramiden i inledningskapitlet visar, var det 
i Sveriges befolkning per 31 december 2008, fler kvinnor än män i åldern 55 år +. Då 
könsfördelningen för denna enkät också indikerar på detta bedömer jag som författare att 
urvalet är representativt. 

Procent Antal
Kvinna 60,1% 276

Man 39,9% 183
Svarande 459

Inget svar 10

Fråga 2. Svaret på frågan om vilken åldersgrupp respondenterna tillhör ser ut som följer. 50,9 
procent av de svarande är i åldern 55-65 år och presenterar därmed majoriteten.163 
respondenter är mellan 66-75 år gamla och 66 av de svarande är 76 år eller äldre och det är en 
glädjande siffra. Innan undersökningen ställdes en hypotes om att svarsfrekvensen för de 
äldsta personerna skulle vara lägre. Motivet var den förmodade bristen på tillgång till dator 
och egen mailadress. 

Procent Antal
55-65 år 50,9% 237
66-75 år 35 % 163

76 år eller äldre 14,2% 66
Svarande 466

Inget svar 3

51



Fråga 3. Den här frågan ger svar på respondentens livssituation. Statistiken visar att det är 
59,9 procent som är pensionärer och 35,8 procent som arbetar. Av de tjugo personer som 
angivit svarsalternativet annan sysselsättning är det några som har uppgett att de är 
arbetssökande, sjukskriven, egen företagare och konstnär. En respondent uppgav skämtsamt 
att den var en gnällspik. Bortfallet på frågan var åtta svarande.

Procent Antal
Arbetar 35,8% 165

Pensionär 59,9% 276
Annan sysselsättning 4,3 % 20

Svarande 461
Inget svar 8

Fråga 4. Frågan undersöker hur respondenten bor idag och då med fokus på om de har ett 
eget boende eller bor i andrahand eller är inneboende. Hela 97 procent anger att de har ett eget 
boende. 14 personer har svarat att de bor i andrahand eller är inneboende. Åtta av dessa 
respondenter är 55-65 år, fyra är 66-75 år och resterande två är 76 år eller äldre. Vad gäller 
livssituationen för dessa fjorton personer är det jämnt mellan de olika svarsalternativen. Fem 
uppger att de arbetar, sex är pensionärer och de övriga tre har angett en annan sysselsättning.

Procent Antal
Eget boende 97 % 451
Andrahand/inneboende 3 % 14

Svarande 465
Inget svar 4

Fråga 5. Följande fråga är en utveckling av föregående och undersöker vilken 
upplåtelseform/äganderätt respondentens boende har. Av de 465 personer som har svarat på 
frågan är det 283 stycken, 60, 8 procent, som har uppgett svarsalternativet bostadsrätt eller 
villa/radhus. Detta är intressant då det tyder på att det är många äldre som bor i en bostadsrätt 
eller villa/radhus som står som bostadssökande hos Uppsalahem. Resultat styrker det som 
uppmärksammas i Boverkets rapport ”Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av 
bostadsmarknadsenkäten 2008”. Där uppges att det vanligaste är att det är brist på små och 
medelstora hyresbostäder och kommunerna menar att det är de äldre som vill flytta till något 
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mindre som är en av de grupperna i samhället som påverkas mest av den rådande 
bostadsbristen91. I Boverkets bostadsmarknadsenkät från 2008 betonas det också att 
pensionärer som vill flytta till en mindre bostad är den grupp som flest kommuner lyfter fram. 
   Kommunerna menar att de tydligt märker av en ökad efterfrågan från de äldre hushållen.92 

Att det råder brist på bostäder för detta kundsegment visualiserar den tabell som finns att 
tillgå på sida 18 och under bilaga 3. Att det är många medelålders och äldre personer som 
söker ny bostad uppmärksammas även i Industrifaktas rapport ”BOENDEVÄRDERINGAR 2008- 
En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid nybyggnad av 
bostäder”. Här betonas det att den stora åldersgruppen med fyrtiotalister utgör en stor 
osäkerhetsfaktor på bostadsmarknaden och denna osäkerhet menar de till stor del beror på den 
ovissheten som finns om när denna kundgrupp kommer att lämna sina villor. 

Som två av respondenterna antyder i sina kommentarer efterfrågas ett lättskött och 
senioranpassat boende. 

”Har uteplats, men har lite för dåligt med ork för att klippa gräs och ansa buskar mm”

”Bor i en minilägenhet, där jag får plats med mina bokhyllor. Tyvärr 
måste jag planera för annat boende eftersom min lgh finns 4 trappor upp, utan hiss (sjuttio trappsteg).”

Vidare visar resultatet att 19,6 procent bor i en hyresrätt med Uppsalahem som fastighetsvärd 
och att 19,6 procent bor i en hyresrätt med annan värd. 

Procent Antal

Hyresrätt, Uppsalahem 19,6% 91
Hyresrätt, annan värd 19,6% 91

Bostadsrätt 30,3% 141
Villa/radhus 30,5% 142

Svarande 465
Inget svar 4

Fråga 6. Denna och näst följande fråga är med i undersökningen för att studera hur 
betalningsviljan ser ut hos kundsegmentet. Ambitionen med fråga 6 och 7 är att resultatet på 
dessa frågor tillsammans ska visa på en övre gräns för vad personer 55 år + betalar samt har 
möjlighet att betala för ett boende idag. Som tabellen visar betalar 45,6 procent av 
respondenterna 4001-6000 kronor i hyra. 22,9 procent betalar mellan 6001-8000 kronor och 
17,7 procent av de svarande betalar 2001-4000 kronor i månaden. Endast 23 personer, 5,3 
procent, har en hyra på 0-2000 kronor i månaden. 

91 Boverket, (2008), s.11
92 Ibid., s. 41
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Ett urval som utfördes i enkätverktyget visar att majoriteten av dem som uppgav det lägsta 
prisintervallet är i åldern 55-65 år. Urvalet visade också att majoriteten av dem är pensionärer. 
15 av de 23 respondenterna bor idag i villa/radhus. Av dem som uppgav en hyra mellan 0-
2000 kronor är det endast två personer som idag bor i en hyresrätt av något slag. 

Det var sammanlagt 37 personer som angav att de har en hyra mellan 8001 kronor och 14001 
kronor eller mer. Efter att ha gjort ett urval i enkätprogrammet fick jag svar på att av de 37 
svarande som uppgett en hyra mellan 8001- 14001 kronor eller mer i månaden är 23 stycken 
mellan 55-65 år gamla. Av de återstående 14 var elva stycken 66-75 år och tre 76 år eller 
äldre. Urvalet visade även på en jämn fördelning vad gäller dessa respondenters livssituation. 
45,9 procent av dessa respondenter uppgav att de arbetar och lustigt nog uppgav 45,9 procent 
att de var pensionärer. Av de 37 personer som lämnade ett svar inom intervallet 8001-14001 
kronor eller mer, bor elva respondenter idag i bostadsrätt, tio i villa/radhus, nio i hyresrätt hos 
annan värd samt sju stycken i hyresrätt med Uppsalahem som fastighetsvärd. 

Procent Antal
0- 2000 kr 5,3 % 23

2001-4000 kr 17,7% 77
4001-6000 kr 45,6% 199
6001-8000 kr 22,9% 100

8001-10000 kr 5,3 % 23
10001-12000 kr 1,6 % 7
12001-14000 kr 0,7 % 3

14001 kr eller mer 0,9 % 4
Svarande 436

Inget svar 33

Fråga 7. Följande fråga undersöker i likhet med vad fråga 6 gör hur betalningsviljan ser ut 
hos detta kundsegment. Här besvarar respondenterna hur mycket de skulle ha möjlighet att 
betala i hyra per månad idag. Av resultatet att döma finns det tecken som tyder på att 
respondenterna har möjlighet att betala lite mer i hyra per månad än vad det gör för sitt 
boende idag. Vad gäller de två högsta prisintervallen är svarsstatistiken för de dock lika på 
fråga 6 som på denna fråga. Ett urval i enkätverktyget visar att av de sju respondenter som 
angivit ett svar inom de två högsta intervallen, betalar tre stycken redan en hyra inom det 
beloppet. Detta tyder på att de har en hyra som redan i dagsläget vidrör vid deras övre gräns 
för betalningskapaciteten. Av de återstående fyra angav två av dem att de har en hyra på 
6001-8000 kronor och en angav att dagens hyra var 10001-12000 kronor. En av 
respondenterna hade valt att inte svara på föregående fråga. I övrigt är det intressant att kunna 
konstatera att den generella gränsen för vad personer 55 år + har möjlighet att betala för ett 

54



boende ser ut att ligga runt 4001-6000 kronor i månaden. 47,6 procent av respondenterna 
svarade detta. Ett urval visar att 123 av de 214 respondenter som uppgett prisintervallet 4001-
6000 kronor har en hyra på ett liknande belopp idag. Det är 51 personer som idag har en lägre 
hyra men som uppger att de har möjligheten att betala mellan 4001-6000 kronor i hyra per 
månad. Som uppmärksammades i redovisningen för enkäten om unga, kunde en undersökning 
som Sifo Research International gjorde på uppdrag av nätverket jagvillhabostad.nu, uppvisa 
ett likvärdigt resultat som denna studie gör. Med bakgrund mot deras enkätundersökning 
kunde också de fastställa att flera hushåll har möjligheten att betala en något högre hyra per 
månad än vad som görs i dag. Observeras bör då att Sifos undersökning endast omfattade 
personer 18-35 år och kan i högre grad därför jämföras med denna studies enkät om unga. 

Kommentarer som gavs på frågan tyder på att flera har möjligheten men inte viljan att betala 
en högre hyra.  

”Möjligheten finns men inte viljan.”

”skulle ha möjlighet - är inte detsamma som att jag skulle vara beredd att göra det”

Procent Antal
0- 2000 kr 1,1 % 5

2001- 4000 kr 11,8% 53
4001- 6000 kr 47,6% 214
6001- 8000 kr 25,3% 114

8001 - 10000 kr 9,8 % 44
10001- 12000 kr 2,9 % 13
12001- 14000 kr 0,7 % 3

14001 kr eller mer 0,9 % 4
Svarande 450

Inget svar 19

Fråga 8. Även denna fråga undersöker betalningsviljan hos respondenterna men nu med 
fokus på om de är villiga att betala mer för ett boende med en högre standard och ett nyare 
utförande. Min uppfattning är att många vill ha ett boende med en högre standard men att inte 
lika många är villiga att betala mer för att få det. Respektive kök finns beskrivet under fråga 8 
i enkätunderlaget, se bilaga 3.

Som svarsstatistiken visar är det ett jämnt antal svar mellan prisintervallen. 26 procent uppger 
att de är villiga att betala mellan 401-600 kronor mer i månaden för att få kök A istället för 
kök B. Vidare är det nätt och jämnt samma svarsfrekvens för de två lägsta prisintervallen. Det 
är 25,6 procent som uppger att de är villiga att betala 201-400 kronor och 25,3 procent som 
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uppgav 0-200 kronor. Intressant är att 28 personer har svarat att de är villiga att betala 1001 
kronor eller mer för att få kök A. Vid en närmare undersökning visar det sig att 15 av de 28 
svarande, därmed majoriteten, är i åldersgruppen 55-65 år och att 19 av de 28 är i åldern 65 år 
+. Urvalet visar också att 50 procent av de som svarat att de är villiga att betala 1001 kronor 
eller mer i månaden för att få kök A bor i villa/radhus. Fascinerade är att ett annat urval 
visade att 65,2 procent av dem som svarade att de inte gärna betalar mer än 0-200 kronor för 
kök A bor i en hyresrätt. Vad dessa sammanhang beror på är svårt att säga. Det vore 
fördomsfullt att påstå att personer boende i villa/radhus har en bättre ekonomi och att de 
därför har råd att betala mer för en högre standard. Fel vore det också att hävda att personer 
boende i hyresrätt inte uppskattar det nya och mer moderiktiga utförandet. En logisk 
förklaring skulle kunna vara att personer som bor i villa/radhus har möjligheten att utforma 
sitt boende precis i det utförande och med den standard som de själva vill. Med bakgrund till 
detta tänker jag mig ett scenario som ser ut som så att flera villa/radhusägare bor i ett boende 
med en högre standard idag och att de därför också tenderar till att vara villiga att betala mer i 
månaden för att få en högre standard i den eventuella hyresrättslägenheten.  

Procent Antal
0-200 kr 25,3% 112

201-400 kr 25,6% 113
401-600 kr 26 % 115
601-800 kr 8,8 % 39

801-1000 kr 7,9 % 35
1001 kr eller mer 6,3 % 28

Svarande 442
Inget svar 27

Fråga 9. Följande fråga har samma syfte som fråga 8 men med fokus på att undersöka 
respondenternas vilja att betala mer för en lägenhet med ett badrum med en högre standard 
och ett nyare utförande. Respektive badrum finns beskrivet under fråga 9 i enkätunderlaget, se 
bilaga 3. 

Här visar statistiken på att en tredjedel av de svarande, därmed 33 procent, är villiga att betala 
mellan 0-200 kronor mer i månaden för att få badrum A istället för badrum B. Som går att se 
är betalningsviljan för ett badrum med en högre standard lägre än vad det för ett kök med en 
högre standard. Som svarsstatistiken visar är det endast tolv personer som uppgett det högsta 
prisintervallet och det jämfört med 28 personer som uppgav det på föregående fråga. Vad som 
är utmärkande för det urval som gjordes i enkätprogrammet är att nio av dem tolv som svarat 
det högsta prisintervallet är pensionärer. 100 procent uppger att de har ett eget boende och 50 
procent uppgav att de bor i en bostadsrätt. Det var ingen av dessa tolv respondenter som 
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uppgav att de bor i en hyresrätt med Uppsalahem som fastighetsvärd dock var det två som 
idag bor i en hyresrätt hos en annan värd som uppgav detta.

Däremot var det flest respondenter boende hos Uppsalahem som uppgav det lägsta 
svarsalternativet. 55 av de 144 som uppgav att de inte gärna är villiga att betala mer än 0-200 
kronor mer i månaden för badrum A, bor i en hyresrätt med Uppsalahem som värd. Av dem 
som svarat detta var det lägst svarsfrekvens för dem som bor i en bostadsrätt idag. Vidare 
visade urvalet att 49,3 procent av respondenterna som uppgav detta prisintervall är mellan 55-
65 år, 29,2 procent mellan 66-75 år samt 21,5 procent som är 76 år eller äldre. 

Här följer några kommentarer som lämnades på frågan:

”A borde vara standard utan tillägg.”

”Det enda jag har lust att betala extra för är den vägghängda toaletten.”

”Inget alternativ är bra”

”samma sak gäller här. En blandning av A och B. Rymlig yta att röra sig på är viktigare än tjusiga badrumsskåp 
och lyxigt sanitetsporslin”

”Väljer badrum a. Badrummet känns viktigt att ha nytt, fräscht och lättskött. Vill däremot inte betala hutlöst 
mycket mer för detta”

Procent Antal
0-200 kr 33 % 144

201-400 kr 28 % 122
401-600 kr 22,2% 97
601-800 kr 8,7 % 38

801-1000 kr 5,3 % 23
1001 kr eller mer 2,8 % 12

Svarande 436
Inget svar 33

Fråga 10. Syftet med denna fråga är att undersöka vilka kvaliteter som spelar in vid 
respondentens val av bostad. Som statistiken visar är balkong/uteplats den kvalitet som flest 
respondenter värderar som mycket viktig. På en femgradig skala har balkong/uteplats ett 
medel på 4,67 vilket är det högsta sett i jämförelse med de andra kvaliteternas medeltal. Den 
näst viktigaste kvaliteten enligt respondenterna med ett medel på 4,52 är tillgång till hiss och 
på tredje plats med ett medel på 4,41 hamnar kvaliteten bra planlösning. Med hänsyn till 
kvaliteternas medeltal är det först på fjärde plats som kvaliteten låg månadskostnad hamnar. 
   Observeras bör att alternativet egen tvättmaskin och torktumlare värderas som mycket 
viktig av fler respondenter än vad låg månadskostnad gör men att medlet för den sist nämnda 
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kvaliteten ändå blir högre. Intressant är att detta resultat visar på en tydlig skillnad mellan 
kundgrupperna unga och seniorer. Som konstaterades i enkätundersökning om hur unga i 
Uppsala vill bo, var låg månadskostnad den viktigaste kvaliteten för den kundgruppen och 
som presenterats ovan ser fallet annorlunda ut för kundgruppen seniorer. Jag vill hävda att 
detta resultat förstärker den uppfattning som finns om ungdomar och hur betalningssvag och 
känslig denna kundgrupp är. 

Som Inga Britt Werner skriver i sin rapport ”Preferenser beträffande bostadskvaliteter- olika 
konsumentgruppers bostadsval”, kommer man under livets lopp att passera genom flera olika 
konsumentgrupper och beroende på i vilken grupp man befinner sig i prioriterar och 
värdesätter man olika kvaliteter olika mycket i sitt boende93. Ett praktexempel på detta kan 
vara det som uppmärksammades ovan i fråga om skillnaden mellan de ungas och de äldres 
värderingar kring en låg månadskostnad. 

Resultaten från enkätundersökningarna uppvisar också en skillnad vad gäller hur kvaliteten 
balkong/uteplats värderas. Av kundgruppen personer 55 år + värderas den som högst medan 
den av kundgruppen personer 18-30 år värderas som tredje viktigast. Detta med hänsyn till 
hur många som värderade kvaliteten som mycket viktig. 

Det är intressant att resultatet för denna studie kan bekräfta och belysa flera aspekter som 
uppmärksammas i Inga Britt Werners studie. Som framgår av diskussionen ovan samt av 
diagrammet nedan, efterfrågar de äldre en bostad med egenskaperna bra planlösning och 
balkong/uteplats. Detta samband har Werner också kunnat observera i sin undersökning. I 
rapporten ”Preferenser beträffande bostadskvaliteter- olika konsumentgruppers bostadsval” 
står följande:

”De äldsta hade färre krav. Utsikt och närhet till natur togs upp, och det viktigaste hos 
bostaden var att den var lättskött, hade bra planlösning och balkong. Trygghet och möjlighet 
att få hjälp var deras särskilda önskemål.”94

I likhet med denna studie undersökte Industrifakta i sin rapport, ”BOENDEVÄRDERINGAR 
2008- En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder”, vilken faktor personer vid val av bostad anser vara viktigast. I deras 
intervjubaserade studie visade resultatet att kvaliteten ”rymlig balkong eller uteplats”, är 
viktig för de flesta typer av hushåll95. Detta bestyrker det resultat som framkom av 
enkätundersökningen om hur personer 55 år + i Uppsala vill bo. 

Den kvaliteten som av flest värderas lägst på den femgradiga skalan är porttelefon. 
Diagrammet visar också att många värderar kvaliteterna diskmaskin, parkettgolv i alla rum 
samt elektroniskt portlås eller kod vid entrén lågt på den femgradiga skalan. 

93 Werner (2003),s.15
94 Werner (2003), s.28
95 Boendevärderingar 2008 – En intervjubaserad studie om hushållens prioriteringar och betalningsvilja vid 
nybyggnad av bostäder. Industrifakta – marknadsanalyser för bygg- och fastighetssektorn, s.78-79
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1. Inte 
alls 

viktigt

2. 3. 4. 5. 
Mycket 
viktigt

Har inte 
tagit 

ställning

Medel Svara
nde

Inget 
svar

Låg månadskostnad 0,9 % 7,1 % 26,7% 24,7% 37,9% 2,7 % 3,94 438 31
Bra planlösning 0,7 % 2,3 % 12 % 25,5% 58,9% 0,7 % 4,41 443 26

Balkong/uteplats 1,6 % 1,6 % 4,9 % 11,9% 79,1% 0,9 % 4,67 446 23
Tillgång till hiss 2,7 % 3,9 % 5,9 % 12,7% 73 % 1,8 % 4,52 440 29

Elektroniskt portlås 
eller kod vid entrén

15,2% 13,3% 20,6% 19,7% 27,8% 3,4 % 3,33 442 27

Porttelefon 22 % 15,1% 22,7% 19 % 16,7% 4,4 % 2,93 436 33
Inga eller låga 

trösklar i bostaden
14,1% 12,7% 23,4% 23,4% 23,9% 2,5 % 3,31 440 29

Helkaklat badrum 11,2% 13,2% 26,7% 27,2% 20,5% 1,1 % 3,33 438 31
Nya vitvaror 

(kyl/frys, spis)
4,1 % 8,1 % 23,3% 35,1% 28,3% 1,1 % 3,76 442 27

Parkettgolv i alla rum 17,7% 18,9% 24,3% 23,6% 14,1% 1,4 % 2,97 440 29
Diskmaskin 19,6% 11,9% 12,6% 21,5% 33,6% 0,9 % 3,38 438 31

Egen tvättmaskin och 
torktumlare i 

bostaden

10,9% 9,8 % 16,8% 21,8% 39,1% 1,6 % 3,7 440 29

Totalt 3,69 450 19

Fråga 11. Denna fråga har samma syfte och övriga kriterier som föregående fråga. 
Anledningen till varför fråga 10 och 11 delades upp var för att antalet kvaliteter att ta hänsyn 
till per fråga inte skulle vara för många. 

Som statistiken visar värderas närhet till service högst av de kvaliteter som undersöks och 
detta med hänsyn till dess medel på 4,31 på den femgradiga skalan. Vidare framkommer det 
att bra kommunikationer, närhet till grönområden och parkeringsmöjligheter är viktigt. 52 
procent värderade bra kommunikationer som en femma medan 51,9 procent uppgav 
detsamma för kvaliteten parkeringsmöjligheter. 

Den kvalitet som värderas lägst är närhet till arbete/skola och det resultatet var inte oväntat då 
vetskap finns om att många av respondenterna är pensionärer och att de därför inte kräver 
närhet till arbetet. Dessutom förmodar jag att närheten till skolan inte värderas lika högt som 
den kanske än gång gjort då barnen var mindre. Detta bygger på ett antagande att 
respondenternas barn idag är i vuxen ålder. Däremot kan det tänkas vara aktuellt och av 
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intresse för en person i åldern 55 år + att ha närhet till förskola eller skola för barnbarnens 
skull.  

Precis som i statistiken för enkäten om de unga visar resultatet för frågan att 
gemensamhetslokal är en kvalitet som inte uppskattas något märkbart. Det är möjligen fel att 
hävda att en sådan inte uppskattas men att det är en kvalitet som inte spelar en avgörande roll 
vid valet av bostad går att konstatera. 

I Boverkets rapport, ”BOSTADSMARKNADEN 2008-2009- med slutsatser av 
bostadsmarknadsenkäten 2008”, uppmärksammas det att det blir allt tydligare att det finns ett 
behov av bostäder kopplade till service och kommunikationer. Detta behov bedöms hänga 
samman med att det är många personer i medelåldern eller äldre personer som står högst på 
listan över dem som efterfrågar en ny bostad96. Som resultatet för denna studie tyder på är det 
ett boende med dessa egenskaper som också medelålders och äldre personer i Uppsala 
efterfrågar. Studierna överensstämmer med varandra vad gäller den aspekten. Vad som också 
uppmärksammas i Boverkets rapport är att många av hushållen ställer krav på ett attraktivt 
läge. Statistiken för denna studie indikerar på att ett centralt läge är viktigt men att det finns 
andra faktorer som spelar större roll vid valet av bostad. 

I Werners rapport berördes det att närhet till natur var viktigt för de äldre. Då kvaliteten 
”närhet till grönområden” fick ett medel på 4,08 i denna studie tyder det på Uppsalas seniorer 
också efterfrågar närhet till naturen. Vad som också uppmärksammas i Werners studie är att 
konsumentgruppen som hon väljer att benämna ”de äldre” efterfrågar ett boende med närhet 
till den dagliga servicen t.ex. butiker och apotek. Detta är trots allt en av de faktorer som 
kanske allra mest förknippas med ett tillgängligt boende för en äldre person. Med det som 
bakgrund blev jag inte förvånad över att även denna studie uppvisade ett resultat som visar på 
att närhet till service är en mycket viktig kvalitet. 

Werners rapport beskriver dessutom vad konsumentgruppen ”de enboende” efterfrågar för 
kvaliteter för en bostad. Som framgår under litteraturkapitlet är kvaliteten ”parkering nära 
bostaden” mycket viktig för männen i konsumentgruppen ”de enboende”. För att se om fallet 
är detsamma för respondenterna som har deltagit i denna studie har ett urval gjorts. Det visar 
på att det är fler män än kvinnor som värderar kvaliteten parkeringsmöjligheter som mycket 
viktig. 54,9 procent av männen värderar kvaliteten som en femma medan 50,2 procent av 
kvinnorna gör det. 

Resultatet för Werners studie har också visat att männen visar ett stort intresse för ”närhet till 
kommunikationer”. För att se om detta instämmer med vad männen i denna studie har svarat 

gjordes ytterligare ett urval. Statistiken säger att 40 procent av männen har värderat bra 
kommunikationer som mycket viktig medan 60 procent av kvinnorna har gjort det. Med 

hänsyn till det resultatet skiljer sig denna och Werners studie sig åt. Vad som bör tas i åtanke 
är att de personer Inga Britt valt att kategorisera som ”de enboende” är vuxna och äldre 
ensamstående och att civilståndet för de respondenter som deltagit i denna studie inte 

nödvändigtvis behöver vara detsamma. Eventuellt skulle svaret för denna studie ha sett 
annorlunda ut om det hade funnits tillgång till uppgifter om respondenternas civilstånd.  

1. Inte 
alls 

viktigt

2. 3. 4. 5. 
Mycket 
viktigt

Har 
inte 
tagit 
ställni

ng

Medel Svar
ande

Inget 
svar

Närhet till släkt och 15,8 %16,7% 27,6 % 19,4% 19,6 % 0,9 % 3,11 438 31

96 Bostadsmarknaden 2008-2009- med slutsatser av Bostadsmarknadsenkäten 2008, (2008), Boverket, s.8-9 
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vänner
Närhet till grönområden 1,8 % 3,4 % 19,8 % 35,1% 39,8 % 0,2 % 4,08 445 24

Närhet till service 1,3 % 1,8 % 12,3 % 33,6% 50,8 % 0,2 % 4,31 447 22
Närhet till arbete/skola 52 %12,9% 16,8 % 10,3% 3 % 5,1 % 1,94 435 34

Bra kommunikationer 2,3 % 4,3 % 12,6 % 28,2% 52 % 0,7 % 4,24 444 25
Centralt läge 10,6 %14,6% 31,9 % 23,8% 18,4 % 0,7 % 3,25 445 24

Parkeringsmöjligheter 12,7 % 6,8 % 9,5 % 17,7% 51,9 % 1,4 % 3,91 441 28
Möjlighet till att köpa 

extratjänster och service 
förmedlade av 

fastighetsvärden

17,4 %20,5% 25,5 % 20,8% 11,1 % 4,7 % 2,87 443 26

Gemensamhetslokal 24,3 %25,4% 24,7 % 15,6% 8 % 2,1 % 2,57 437 32
Totalt 3,36 448 21

Fråga 12. Syftet med frågan är att undersöka hur respondenten ställer sig till att bo i en 
lägenhet riktad till personer 55 år +, även kallat seniorboende. Detta bör vara glädjande siffror 
för Uppsalahem som har satsat på nya seniorboenden och som har ambitionen att fortsätta 
göra det. Det är med hjälp av undersökningar som denna som bostadsföretaget kan få en 
klarare uppfattning om hur stort underlaget för flera seniorboenden är. 

Som statistiken visar ser 74,8 procent ganska så positivt eller mycket positivt på att bo i en 
lägenhet riktad till personer 55 år +. Detta är en klar majoritet. Endast blygsamma 11, 2 
procent ser mycket negativt eller inte så negativt på att bo i en sådan lägenhet. Observeras bör 
dock att det är 14,1 procent som inte har tagit ställning till frågan och att 22 personer inte ens 
har lämnat ett svar. Vad jag anser som intressant att undersöka närmare är den grupp 
respondenter som angivit svaret mycket negativt. Ett urval i enkätverktyget visar att 
majoriteten av dem som svarat detta är kvinnor. Det visade också att de flesta var i åldern 55-
65 år gamla. Vidare var det jämn svarsfrekvens vad gäller livssituationen för dessa. Högst var 
frekvensen för dem som angav att de arbetade och det med 47,1 procent. Urvalet uppvisar 
också att de flesta som angivit svaret mycket negativt var personer som bor i hyresrätt hos 
annan värd eller i bostadsrätt men av just denna aspekt anser jag dock att det inte går att dra 
några säkra slutsatser av då svaret var oerhört jämnt. Det skiljde endast två röster ifrån det 
svarsalternativ med högst frekvens ifrån det med lägst. 

I Boverkets rapport, som jag tidigare refererat till, belyses kommunernas satsningar på just 
seniorbostäder. Här framgår det även att många av landets kommuner satsar och bygger på 
olika typer av nya seniorboenden. Vidare konstateras det att många allmännyttiga 
bostadsföretag bygger om befintliga fastigheter eller kompletterar med nyproduktion för att 
tillgodose behovet av anpassade bostäder för medelålders och äldre personer. I enkäten som 
ligger till grund för rapporten framgick det tydligt att de större högskoleorterna, däribland 
Uppsala, dominerar bygget av seniorboenden. Då denna undersökning uppvisar tydliga tecken 
på att det finns en stor efterfrågan på seniorlägenheter är min bedömning att Uppsalahem bör 
satsa på att utveckla denna typ av boendeform. Genom att kunna erbjuda flera medelålders 
och äldre människor en seniorlägenhet minskas också trycket på de ordinarie lägenheterna 
som vänder sig till andra målgrupper. 

Efter att ha tagit del av kommentarerna på frågan är min uppfattning att de som ställer sig 
negativa till denna form av boende är dem också ställer sig frågande till varför kategoriboende 
ska finnas samt ifrågasätter denna typ av segregation. Exempel på kommentarer är följande:

”JUag tror att vi bara sett början av s k kategoriboende.”

”Varför kategoriboende?”
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”Varför måste man dela upp folk blanda äldre, barnfamiljer och ungdomar.Ingen segration. alla lägenheter som 
byggs ska vara handikapp anpassade, man ska inte behöva flytta om olckan är framme o man blir 
rullstolsbunden.”

”Vi vill gärna bo tillsammans med alla åldrar och nationaliteter.”

Procent Antal
Mycket negativt 3,8 % 17
Inte så negativt 7,4 % 33

Ganska så positivt 34,5 % 154
Mycket positivt 40,3 % 180

Har inte tagit ställning 14,1 % 63
Svarande 447

Inget svar 22

Fråga 13. Följande fråga undersöker respondenternas tankar kring eventuella 
boendesituationer. Vidare undersöks deras avsikter med när och var en kommande flytt kan 
komma att ske. Som svaret visar är det 27, 1 procent som instämmer helt med att de nästa 
gång dem flyttar vill bo i ett boende anpassat för personer 55 år +. Påståendet har ett medel på 
3,43 på en femgradig skala så därav bedömer jag att det finns en relativ stor efterfrågan på 
seniorbostäder i Uppsala. Sett till svarsstatistiken för påståendet är det trotsallt endast 12,6 
procent som inte alls instämmer med påståendet. Resultatet för det andra påståendet tyder på 
att många respondenter är missnöjda över det bostadsområde de bor i idag. 39,7 procent 
instämmer inte alls med att dem vill bo kvar i samma bostadsområde vid nästa flytt. Ett urval i 
enkätverktyget visar att av de 66 personer, 15 procent av de svarande på påståendet, som 
svarat att de instämmer helt med detta påstående bor 30 i en hyresrätt med Uppsalahem som 
fastighetsvärd. Det är endast sju som bor villa/radhus som instämmer helt med att de vill bo 
kvar i samma bostadsområde vid nästa flytt. En anledning till att det är relativt få 
villa/radhusägare som svarar detta, tror jag kan vara att dessa villor/radhus ligger belägna i 
utkanten av staden och att respondenten nu på äldre dagar söker ett mer centrumnära boende 
inom någon av de centrala stadsdelarna. Vad gäller resultatet för det tredje påståendet går det 
enkelt att konstatera att majoriteten av personer i denna kundgrupp inte har för avsikt att 
lämna Uppsala vid nästa flytt. Det är glädjande siffror som säger att endast sex stycken har för 
avsikt att flytta från staden. Intressant hade varit att få veta varför dessa respondenter 
instämmer helt med påståendet men tyvärr hade inga kommentarer lämnats om det. 

Statistiken för det fjärde påståendet signalerar tydligt att de flesta inte alls instämmer eller har 
tanke på att flytta inom det närmaste året. Fascinerande är dock det femte påståendet som 
uppvisar att 26,1 procent faktiskt instämmer helt med att de kommer att flytta inom de fem 
närmste åren. Som statistiken visar är detta det svarsalternativ som flest respondenter svarat 
på det påståendet. Att veta i förväg när en flytt ska komma att ske är inte alltid lätt då kötider 
och annat snabbt kan ändra på tidschemat. Oplanerade och ej förutsedda händelser kan 
dessutom få som konsekvens att en flytt kan bli nödvändig inom det närmaste året trots att det 
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inte var planerat från början. Vad jag vill ha sagt med det resonemanget är att svaret på 
påstående fyra och fem får tas med en nypa salt. Vad svaret däremot kan tala om är när olika 
typer av bostadskonsumenter har tänkt flytta. Ett urval visar att det är 114 personer som 
instämmer helt med att de kommer flytta inom de närmaste fem åren. 35 av dem bor idag i 
villa/radhus, 30 i bostadsrätt, 29 i en hyresrätt hos en annan värd samt 20 i en hyresrätt hos 
Uppsalahem. Med ett medel på 3,73 på en femgradig skala, var det sjätte påståendet det som 
de allra flesta instämde helt med. 37,6 procent angav att de var säkra på att det är en hyresrätt 
de vill bo i nästa gång de flyttar. Att andelen respondenter som svarade detta blev så hög kan 
bero på att denna undersökning vänder sig till personer som är bostadssökande hos ett 
bostadsföretag som tillhandahåller just hyresrätter. En annan tänkbar anledning kan vara att 
många personer i denna kundgrupp väljer denna typ av upplåtelseform då den inte medför 
några betungande åtaganden som bostads- och trädgårdsskötsel, som boendeformen 
villa/radhus och även till viss mån bostadsrätt ofta kräver. På äldre dagar kan det vara skönt 
för den äldre att slippa tänka på allt bestyr som en trädgård och hus ändå medför och då är en 
bostad med hyresrätt det ultimata alternativet. 
 

 

1. 
Instäm
mer inte 

alls

2. 3. 4. 5. 
Instäm

mer 
helt

Har inte 
tagit 

ställning

Medel Svar
ande

Inge
t 

svar

Nästa gång jag flyttar vill 
jag bo i ett boende anpassat 

för personer 55 år +

12,6 % 9,3 %21,9 % 19,6% 27,1% 9,5 % 3,43 443 26

Nästa gång jag flyttar vill 
jag bo kvar i samma 

bostadsområde

39,7% 16,1% 12,7% 11,1% 15 % 5,4 % 2,42 441 28

Nästa gång jag flyttar 
kommer jag att lämna 

Uppsala

68,1% 10,4% 7,6 % 0,9 % 1,4 % 11,5% 1,38 433 36

Jag kommer att flytta inom 
det närmaste året

43 % 14,8% 10,9% 7,7 % 5,9 % 17,7% 2,01 440 29

Jag kommer att flytta inom 
de fem närmaste åren

15,6% 10,1% 18,8% 14,2% 26,1% 15,1% 3,3 436 33

Nästa gång jag flyttar är jag 
säker på att det är en 
hyresrätt jag vill bo i

8,7 % 8,1 % 17,9% 12,3% 37,6% 15,4% 3,73 447 22

Totalt 2,71 449 20
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Kommentarer som lämnades tyder på att flera av respondenterna uppfattade påståendena som 
svåra att ta ställning till. Flertalet menar att det är svårt att sia om framtiden och när en flytt 
kan bli aktuell. 

”Tidpunkt för flyttning bestäms dels av hälsosläget - är i dag fullt frisk, - dels av om jag får ett attraktivt 
erbjudande”

”Svårt att sia om framtiden!”

”Svåra frågor att ta ställning idag. Hälsa, kostnad, bostadsläge etc”

Fråga 14. Följande fråga belyser vilka faktorer som är viktiga för tryggheten och säkerheten i 
hemmet. 6 av de 7 alternativen skulle Uppsalahem direkt på egen hand kunna tillgodose sina 
hyresgäster med men det sjunde alternativet ”Goda relationer till grannar” ligger mer på den 
enskilda individens eget intresse. Anledningen till varför den aspekten ändå undersöks, är 
precis som i enkäten för de unga, att den anses vara en grundläggande faktor för många 
personers trivsel i sin bostad.

Resultatet för undersökningen visar att ”Goda relationer till grannar” värderas högst bland de 
alternativen som undersöks och det med ett medel på 4,47 på en femgradig skala. Som 
statistiken visar värderade 63,7 procent av respondenterna detta alternativ som mycket viktigt 
för att en känsla av säkerhet och trygghet ska kunna infinna sig i hemmet. Näst högst, med ett 
medel på 4,37, värderades alternativet ”Inbrottssäker dörr till bostaden”. 

Vad som skiljer denna fråga emot den samma i enkäten för de unga är att denna version av 
frågan även innehåller svarsalternativet ”Ingång till fastigheten utan trappsteg”. Detta 
undersöks för att belysa hur viktig den kvaliteten är för att seniorer ska känna sig trygga och 
det med bakgrund till huruvida tillgängligt ett boende bör vara för personer med till exempel 
rollator eller nedsatt gång och balansförmåga. Det visade sig att det värderas som näst minst 
viktigast av dem alternativ som undersöktes. 28,6 procent värderade det dock högst på den 
femgradiga skalan och medeltalet för alternativet är 3,51. Ett urval visar att av de 127 
respondenter som värderat ”Ingång till fastigheten utan trappsteg” som mycket viktigt är 97 
pensionärer. I fråga om fördelningen mellan åldersgrupperna för dessa 127 respondenter var 
svaret jämnt men vad som kan uppmärksammas är att 34 av de 66 respondenter som är 76 år 
eller äldre och som deltagit i denna undersökning angav att denna kvalitet var mycket viktig 
för säkerheten och tryggheten i hemmet. 

Lägst värderas ”vaktbolag som är lätta att få kontakt med under nattetid” och anledningen till 
det tror jag är densamma som den som konstaterades i presentationen för enkäten om unga, 
nämligen att de andra alternativen uppfattas som mer grundläggande för en trygg och säker 
vardag. Resultatet för frågan visar också 44,4 procent av respondenterna värdera ”Extra 
belysning i trappuppgång, entré och parkering” och ”Lättåtkomliga och säkra förråd” som 
mycket viktiga. I likhet med resultatet för enkäten om unga tyder svaret på att dessa kvaliteter 
är viktiga även för att denna kundgrupp ska känna sig trygga och säkra i hemmet. Nedan 
följer några kommentarer som lämnades på frågan:

”Min grundinställning är att en bostad för äldre ska ha en god grundtrygghet”

”Trappsteg till fastigheten är inget problem om mansamtidigt har en ramp för att rulla upp t.ex rollator”

”Varför vaktbolag? 112 om man behöver hjälp av ambulans eller polis”
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1. Inte 
alls 

viktigt

2. 3. 4. 5. 
Mycket 
viktigt

Har 
inte 
tagit 
ställni

ng

Medel Svar
ande

Inget 
svar

Låsta entréportar 
(dygnet runt)

7,6 % 7,6 % 20,2% 22,7% 39,8% 2 % 3,81 445 24

Inbrottssäker dörr till 
bostaden

2,2 % 4,9 % 9,2 % 20,8% 62 % 0,9 % 4,37 447 22

Extra belysning i 
trappuppgång, entré 

och parkering

2,7 % 4,5 % 18 % 29,5% 44,4% 0,9 % 4,09 444 25

Ingång till fastigheten 
utan trappsteg

9,5 % 10,4% 26,8% 22,1% 28,6% 2,7 % 3,51 444 25

Lättåtkomliga och 
säkra förråd

1,8 % 2,3 % 14,6% 36,9% 44,4% 0 % 4,2 444 25

Vaktbolag som är lätta 
att få kontakt med 

under nattetid

9,5 % 14 % 25,2% 22,3% 22,7% 6,3 % 3,37 444 25

Goda relationer till 
grannar

0,9 % 1,1 % 11,7% 21,7% 63,7% 0,9 % 4,47 443 26

Totalt 3,98 448 21

Fråga 15. Som frågan lyder undersöker den respondenternas betalningsvilja gällande vissa 
specifika kvaliteter. Den uppmärksammar på sätt och vis också vilka egenskaper ett boende 
riktat till personer inom detta kundsegment bör ha. Skulle det gå att urskilja ett mönster som 
visar att många är villiga att betala mer för ett boende med en öppen planlösning kan det 
möjligtvis vara ett motiv för ett bostadsföretag som bygger nya seniorboenden att producera 
lägenheter med den egenskapen. Som statistiken visar svarade 61,8 procent att de gärna 
betalar mer för ett boende med en balkong eller uteplats. 
    Vidare uppgav 55,9 procent att de gärna betalar mer för ett boende med god tillgänglighet 
och hiss. Med hänsyn till att denna enkät riktar sig till medelålders samt äldre personer är 
detta resultat inte speciellt oväntat. Personligen skulle jag själv med en stigande ålder 
efterfråga ett bekvämt boende utan trappor och elände. 

Vidare är det intressant att 33,9 procent gärna betalar mer för ett boende med en vacker 
utemiljö med planteringar och att 40,8 procent gärna gör det för att få tillgång till egen 
tvättmaskin och torktumlare. Anledningen till varför jag anser det som intresseväckande är för 
att bägge alternativen är relativt enkla att åtgärda. Detta vågar jag kaxigt påstå utan att säkert 
veta. Vad gäller att skapa en vacker utemiljö med planteringar är min uppfattning att det finns 
förutsättningar för att göra det inom de flesta bostadsområden. Boven i det hela är säkerligen 
många gånger att det kostar mycket och att det sedan kräver ett kontinuerligt underhåll. Vad 
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gäller att bemöta respondenternas efterfrågan på tillgång till egen tvättmaskin och torktumlare 
är givetvis också det en kostnadsfråga. För att en installation av maskinerna ska vara möjlig 
krävs det dessutom att badrummets planlösning medger det. Det alternativ som flest angav att 
de definitivt inte vill betala mer för är ”Ett stort badrum med två ingångar”. Detta förvånar 
mig då jag hade en hypotes om att äldre personer gärna vill ha ett stort och rymligt badrum 
med svängrum för till exempel en rollator. Vad som kanske borde ha förtydligats är att 
avsikten med de två ingångarna till badrummet var att den ena skulle vara ifrån hallen och den 
andra exempelvis ifrån ett sovrum. På så sätt blir lägenheten mer tillgänglig för alla men i 
allra högsta grad för personer med rörelsehinder.

 I Inga Britt Werners rapport ”Preferenser beträffande bostadskvaliteter- olika 
konsumentgruppers bostadsval” presenteras en typologi av bostadskonsumenter. En av 
grupperna har hon valt att benämna som ”de fria medelålders” och de består av medelålders 
och äldre par. Baserat på resultaten från de olika delarna i hennes studie, har hon kunnat 
konstatera att en av egenskaperna för denna grupps drömbostad är ett stort badrum.97På denna 
punkt skiljer sig våra undersökningar åt och vad det beror på är osäkert. Skulle vara underligt 
om stockholmare vore mer benägna än uppsalabor om att ha ett stort badrum. Möjligtvis var 
det utformningen på svarsalternativet i denna studie som fick respondenterna att ställa sig mer 
frågande till kvaliteten. Alternativet var ”ett stort badrum med två ingångar” och som några 
kommentarer antyder anser flera respondenter att två ingångar till ett och samma badrum är 
onödigt. 

Efter att ha tagit del av respondenternas kommentarer på frågan har jag förstått att flera tycker 
att många av de egenskaper som undersöks bör vara är redan är standard. Flera ställer sig 
också frågande till varför ett och samma badrum ska ha två ingångar. Som nämndes ovan bör 
det svarsalternativet ha förtydligats. Exempel på kommentarer som gavs är följande:

”flera av ovanstående t ex balkong hiss osv bör ingår normalt och är inget man ska betala extra för! I annat fall 
kan man ju bara bygga väggarna och låta hyresgästen betala det den vill”

”De 11 punkter ni räcknar upp tycker jag att de tillhör standarden idag.Utom kanske 2 balkonger.”

”Stort badrum -JA men varför två ingångar?”

”Stort badrum är väl trevligt men med två ingångar verkar lyx, två balkonger likaså.”

”sådant som vackra omgivningar bör inte läggas på hyran, inte heller låga eller inga trösklar”

”När det gäller badrum så vill vi hellre ha två separata badrum, eller snarare ett badrum och en mindre 
gästtoalett.”

97 Werner (2003), s. 53-61
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Definitivt 
inte

Inte så 
gärna

Det är 
acceptab

elt

Väldigt 
gärna

Har inte 
tagit 

ställning

Mede
l

Svar
ande

Inget svar

En hög standard 7,1 % 22,1% 52,6% 14,6% 3,6 % 2,78 439 30
En vacker utemiljö med 

planteringar
3,4 % 14 % 45,8% 33,9% 3 % 3,13 437 32

En balkong eller 
uteplats

1,8 % 5,7 % 29,4% 61,8% 1,4 % 3,53 442 27

Ett centralt läge i 
staden

15,6% 23,8% 33 % 24,9% 2,7 % 2,69 442 27

God tillgänglighet och 
hiss

3,9 % 10,2% 27,7% 55,9% 2,3 % 3,39 440 29

Inga trösklar eller 
mycket låga trösklar

15,3% 22,1% 37,1% 21,9% 3,6 % 2,68 439 30

En öppen planlösning 14,7% 26,1% 32,2% 23,1% 3,9 % 2,66 441 28
Tillgång till egen 
tvättmaskin och 

torktumlare

9,8 % 16,1% 31,5% 40,8% 1,8 % 3,05 441 28

Aktiviteter anordnas för 
hyresgästerna

29,1% 32,3% 23,9% 8,6 % 6,1 % 2,13 440 29

Två balkonger i olika 
väderstreck

30,3% 25,3% 24,4% 15,2% 4,8 % 2,26 442 27

Ett stort badrum med 
två ingångar

38 % 30,1% 19,7% 7,5 % 4,8 % 1,96 442 27

Totalt 2,75 445 24

Fråga 16. 
Följande fråga var den enda textfrågan i enkätundersökningen. Respondenterna fick här 
möjligheten att beskriva vad ett tillgängligt boende är för dem. Jag hade en hypotes om att 
flertalet av respondenterna skulle hoppa över frågan men som tur är gick hypotesen att 
falsifiera. 68,2 procent valde att svara på frågan och därmed har ett stort dataunderlag kunnat 
samlas in. Min förhoppning är att dessa kommentarer ska hjälpa Uppsalahem att få en klarare 
bild av vad deras nuvarande och kommande hyresgäster värderar som ett tillgängligt boende. 
   För utan att veta vad det är kunderna efterfrågar blir det svårt för Uppsalahem att 
tillfredställa hyresgästernas behov. 

Analysen av frågan har skett genom att en sammanställning för varje åldersgrupp har utförts. 
På så vis har skillnader mellan grupperna kunnat presenteras på ett tydligare sätt.  Jag vill 
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medge att generaliseringarna ibland är drastiska men att dessa är nödvändiga för att en 
karaktärisering av respektive åldersgrupp ska vara möjlig.

ÅLDERSGRUPP 55-65 ÅR

Inom denna grupp var det 237 svarande och antalet öppna svar som lämnades var 161 
stycken. Detta ger en svarsfrekvens på cirka 68 procent. Av de tre åldersgrupperna hade 
denna kundgrupp svårast med att förstå frågeställningen. Av närmare tjugotalet svar framgår 
det att respondenten inte förstår frågan eller vad som menas med ett tillgängligt boende.

Vad som är utmärkande för denna åldersgrupp är att många framhäver vikten av goda 
kommunikationer. Det är alltså en faktor som personer i denna åldersgrupp förknippar med ett 
tillgängligt boende. Förutom goda förbindelser och kommunikationer betonas vikten av att 
fastigheten har en hiss och gärna från markplan då flera påpekar att de inte vill ha trappor. 

Flera anser att ett tillgängligt boende ligger centralt med närhet till service, butiker, 
vårdcentral och naturen. Respondenterna inom denna åldersgrupp har även uppmärksammat 
kvaliteten parkeringsplats/gästparkering/ garage. De framhäver också vikten av att det är en 
bra framkomlighet och att fastigheten går att handikappanpassa. Följande kommentarer 
belyser detta:

”Ett boende där man lätt kan komma ända fram till porten med bil, nära till busshållplats, lätt att öppna porten, 
inga höga trösklar. Nedre botten med uteplats så man lätt kan gå ut i friska luften.”

”Ett boende nära till kommunikationer och lätt att ta sig till lägenheten genom att det t.ex. finns hiss.”

”Ett boende som erbjuder framkomlighet utan några hinder, både ute och inne, såväl meed rollator som rullstol. 
En utemiljö tillgänglig för alla.”

”Ett boende utan trappor och inte för många tunga dörrar för att komma till förråd, garage o dyl. Egen p-plats 
eller helst garageplats. Gästparkering. Grovsopor.”

”Framkomlighet med fordon till dörren, närhet till butiker”

ÅLDERSGRUPP 66-75 ÅR
 
Inom denna åldersgrupp var 163 svarande och antalet öppna svar som lämnades var 114 
stycken. Detta ger en svarsfrekvens på cirka 70 procent. Då många av svaren som gavs var 
långa och utförliga var det svårt att göra en sammanfattning. Den generella bilden som jag 
fick om vad ett tillgängligt boende är för åldersgruppen 66-75 år är följande; 

En person i denna åldersgrupp anser att en centralt belägen lägenhet med närhet till 
grönområden är ett tillgängligt boende. Hiss och goda kommunikationer är också exempel på 
kvaliteter som var och varannan anger. Även denna kundgrupp understryker vikten av att det 
finns en hiss från markplan och att det inte är några trappor eller nivåskillnader. 
 
Flera påpekar att ett tillgängligt boende inte bör ligga för långt ifrån centrum och inte heller 
för långt ifrån centralstationen. Svaren visar också på att planlösningen för bostaden är viktig. 
   En handfull skara respondenter anger att en öppen planlösning är utmärkande för ett 
tillgängligt boende. Flera poängterar också vikten av att boendet ska vara handikappanpassat 
eller åtminstone att det lätt kan anpassas efter olika sorters handikapp som kan komma med 
åren. Följande kommentarer belyser detta:

”Vi (frun och jag) är pigga i dag, men man vet ju inte när allt ändras. Därför viktigt med tillgänglighet och 
möjlighet att bo kvar trots ev. handikapp. Hiss, balkong m m”
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”Handikappanpassat”

”Handikappanpassat, tryggt, uteplats/balkong, med service”

”Ett boende där jag kan bo kvar om jag skulle drabbas av olika ålderskrämpor. Är man sjuk är det extra jobbigt 
att behöva flytta.”

”Eftersom jag är frisk och gångbar är hiss än så länge det väsentliga. För handikappade är frånvaro av trappsteg 
och trösklar viktigt och att avståndet till kommunikationer inte är för långt.”

ÅLDERSGRUPP 76 ÅR ELLER ÄLDRE

Inom denna grupp var det 66 svarande och antalet öppna svar som åldersgruppen lämnade på 
frågan var 45 stycken. Detta ger en svarsfrekvens på cirka 68 procent. Även för denna 
kundgrupp tyder flera av svaren på att några respondenter inte vet vad som menas med ett 
tillgängligt boende eller inte förstår frågeställningen. 

Att döma utifrån de andra svaren är hiss enligt många utmärkande för ett tillgängligt boende. 
   Flera respondenter förtydligar också vikten av att hissen är från markplan och att det inte är 
några trappsteg upp till den. I likhet med vad fråga 15 undersöker påpekar flera att inga eller 
låga trösklar är typiskt för ett tillgängligt boende. Att ha närhet till service, kommunikationer 
och grönområden är också kvaliteter som lyfts fram. 

En kommentar som enligt mig inte konkret specificerar vad ett tillgängligt boende är men som 
ändå lyckas framhäva vad det hela handlar är följande citat:

”Boend anpassat för en äldre människa eller par som tillfredställer tillvaron på ett optimalt sätt även när 
krafterna allteftersom avtar.”

Efter att ha tagit del av samtliga 45 kommentarer får jag en känsla av att många av 
beskrivningarna är en kombination av de faktorer som undersöks i fråga 14 och 15. Som 
tidigare berörts kan resultatet på fråga 15 ses som en indikation på hur ett boende för personer 
55 år + bör vara utformat. En slutsats som går att dra av de kommentarer som har lämnats är 
att ett tillgängligt boende för personer 76 år eller äldre bygger på säkerhet och trygghet. 
   Denna slutsats dras följaktligen av respondenternas egna beskrivningar om vad ett 
tillgängligt boende är för dem. Werner skriver också i sin rapport om vad olika 
konsumentgrupper efterfrågar. Om gruppen ”de äldre” nämner hon att de värdesätter trygghet 
i boendet och så småningom också chans till att få vård i hemmet98. Hennes karaktärisering av 
den konsumentgruppen vill jag påstå belyser och förstärker det resonemang som förs ovan i 
stycket.

6. SLUTDISKUSSION
I detta kapitel sammanfattas den diskussion som förts i tidigare kapitel samt redogörs det för  
de frågeställningar som ställdes i inledningen. 

6.1 Vilka svar har studien givit oss?
I inledningen ställdes en huvudfråga och tre delfrågor. Med hjälp av det dataunderlag som 
studien har frambringat har dessa frågor kunnat besvaras vart eftersom enkäterna 
sammanställts och analyserats.

Som studien har uppmärksammat finns det en efterfrågan på lägenheter för kundgrupperna 
unga och seniorer. Vad gäller seniorernas efterfrågan på lägenheter avsedda specifikt för den 
kundgruppen upplevs den vara större än vad efterfrågan på lägenheter för unga är. Som 

98 Werner (2003), s. 53-61
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presenterades under fråga 12 i seniorenkäten var 74,8 procent mycket positivt eller ganska så 
positivt inställda till att bo i en lägenhet riktad till personer 55 år +. Svaren på fråga 14 och 15 
indikerar också att respondenterna efterfrågar samt är villiga att betala mer för kvaliteter som 
förknippas med och finns att tillgå i en seniorlägenhet. Det som åsyftas är respondenternas 
vilja att betala mer för ett boende med till exempel en god tillgänglighet och hiss och även till 
viss mån för ett boende med inga eller låga trösklar. Som denna studie belyser finns det en 
efterfrågan av seniorlägenheter och min åsikt och tanke är att det kan bädda för att 
Uppsalahems kommande satsningar på nya seniorboenden förmår att bli lyckade. Genom att 
kunna tillmötesgå och tillfredsställa kundernas önskningar och behov kommer också 
Uppsalahem att kunna växa som bostadsföretag. 

Vad gäller de ungas efterfrågan på lägenheter specifikt avsedda för den kundgruppen 
konstaterades att det var fler personer som inte alls instämmer med att de som student vill bo i 
en studentlägenhet än de som instämmer helt med detta. Fråga 12 visade upp ett likvärdigt 
resultat och det i fråga om påståendet om att man som ung vid nästa flytt vill bo i ett boende 
riktat till personer i åldern 18-30 år. Svaret visade att respondenterna hellre vill bo i en 
lägenhet som riktar sig till personer i alla åldrar. 

Med hänsyn till dessa resultat är min filosofi att det rationella för Uppsalahem bör vara att de 
inte utvecklar sitt ungdomsboendekoncept. Det ungdomsboende som finns idag kan 
fortsättningsvis ha den upplåtelseformen men i framtiden är min uppfattning att 
bostadsföretaget istället ska satsa på andra särskilda insatser för att hjälpa unga att få en egen 
bostad. 

I fråga om ungdomarnas och seniorernas betalningsvilja kunde det för bägge grupperna 
konstateras att respondenterna har möjlighet att betala lite mer i hyra per månad än vad det 
gör för sitt boende idag. Som påpekades i undersökningen om seniorerna är dock möjligheten 
till att betala en högre hyra inte detsamma som viljan att göra det.

Som fråga 7, 8 och 9 belyser i enkätundersökningen om unga är kundgruppens vilja att betala 
mer för en högre standard olika stark beroende på vilket rums standard det gäller. 
   I fråga om ett kök med en högre standard visade det sig att flest respondenter var villiga att 
betala 201-400 kronor mer i månaden. Två andra slutsatser som drogs var att studenter gärna 
inte vill betala något eller mer än 200 kronor mer i månaden för ett kök med en högre 
standard samt konstaterades att arbetande personer i den övre åldersgruppen 26-30 år är de 
personer som är villiga att betala ett belopp inom de högre prisintervallen. 

Vad gäller fråga 8 och respondenternas vilja att betala mer för ett nyare badrum konstaterades 
att den generella gränsen för vad personer i denna kundgrupp är villiga att betala ligger på 
cirka 200 kronor i månaden. I likhet med vad som fastställdes för fråga 7 visar även svaret för 
denna fråga på att de flesta som angett ett svar inom de högre prisintervallen är personer som 
arbetar. 

Fråga 9 undersökte också respondenternas betalningsvilja med fokus på standard. Svaret såg 
dock annorlunda ut. Som nämndes ovan under enkätsammanställningen visar denna fråga, i 
jämförelse med de två föregående frågorna, att det är fler unga som är villiga att betala en 
större summa pengar för denna typ av standard. Min uppfattning är att detta indikerar på att 
personer mellan 18-30 år efterfrågar en lägenhet med ett riktigt kök istället för en med en 
kokvrå. Detta är en aspekt som jag anser kan vara relevant för Uppsalahem att ta hänsyn till 
vid kommande nybyggen och ombyggnationer. 

I fråga om seniorernas betalningsvilja undersöktes också den med utgångspunkt från vad 
respondenterna är villiga att betala för olika rums standard. De äldre respondenternas vilja att 
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betala mer för ett nyare kök upplevdes vara starkare än de ungas. Som tidigare redovisats var 
det flest som angav att de är villiga att betala mellan 401-600 kronor mer i månaden för ett 
kök med en högre standard. Betalningsviljan för ett nyare badrum skulle visa sig vara desto 
lägre. En tredjedel av respondenterna uppgav att de inte är villiga att betala mer än 0-200 
kronor mer i månaden för ett badrum med en högre standard. 

Jag tycker det vore intressant att undersöka närmare huruvida detta samband existerar. För 
skulle en enskild studie om detta tyda på att seniorer prioriterar köket högre än badrummet 
skulle även detta kunna vara en aspekt för Uppsalahem att ta hänsyn till vid kommande ny- 
och ombyggnationer av fastigheter riktade specifikt till kundgruppen seniorer. 

Denna studie belyser även vilka kvaliteter som personer 55 år + är villiga att betala mer för att 
ett boende ska ha. Som uppmärksammades i redovisningen för fråga 15 visar statistiken att de 
tre främsta egenskaperna som en senior är villig att betala för är balkong/uteplats, god 
tillgänglighet och hiss samt tillgång till egen tvättmaskin och torktumlare. 

Svaret på fråga 10 indikerade att balkong/uteplats, tillgång till hiss samt en bra planlösning är 
de tre viktigaste kvaliteterna vid valet av bostad. Förutom detta uppmärksammades att 
personer 55 år + värderar kvaliteterna bra kommunikationer, närhet till service och 
grönområden och parkeringsmöjligheter som mycket viktiga vid valet av bostad. 

För en person i 18-30 års ålder är kvaliteten låg månadskostnad den allra viktigaste. Min 
uppfattning är att större delen av enkätundersökningen om ungas boende genomsyras av hur 
viktig den kvaliteten är för kundgruppen. Förutom en låg månadskostnad noterades att en bra 
planlösning samt balkong/uteplats var viktiga kvaliteter. Exempel på kvaliteter som inte 
värderades som viktiga är gemensamhetslokal och porttelefon. Då dessa kvaliteter jämväl är 
en kostnad kan det vara angeläget för ett bostadsföretag att ha kännedom om hur de värderas 
samt om dem är viktiga att investera i.  

För Uppsalas ungdomar var bra kommunikationer och närhet till service och grönområden 
viktiga parametrar vid valet av bostad. Jag tror att dessa kvaliteter inte är de svåraste att 
tillgodose de unga hyresgästerna med. För oavsett i vilken stadsdel de vill bosätta sig i har 
Uppsalahem lägenheter att erbjuda och majoriteten av dem vill jag påstå utan att säkert veta 
har tillgång till dessa efterfrågade kvaliteter. Busslinjerna i staden är många och det finns gott 
om gång- och cykelbanor som förbinder stadskärnan med de övriga stadsdelarna. Varje 
stadsdel har dessutom sitt eget utbud av lokal service. Vidare är min åsikt att man som 
stadsbo måste inse att varje stadsdel inte har tillgång till skog, elljusspår, parker och gröna 
lummiga oaser. Jag tror dock att så gott som varje stadsdel kan erbjuda något typ av 
rekreationsområde som i detta fall får symbolisera kundens önskemål på närhet till 
grönområden. 

Vilken typ av lägenhet efterfrågar respektive kundgrupp? Som svaren från den ena 
undersökningen åskådliggör efterfrågar kundgruppen seniorer, förutom ett boende med de 
kvaliteter som precis presenterats, en lägenhet med en god tillgänglighet och som är 
anpassningsbar vart eftersom ålderskrämpor tillkommer. Studien tyder också på att det finns 
en efterfrågan, inom kundgruppen personer 55 år +, på lägenheter belägna i en fastighet med 
hiss samt få trappor och nivåskillnader. En lägenhet med en låg månadskostnad föredras före 
en med en högre. Vad som också har fastställts är att personer 55 år + ställer sig positiva till 
att bo i en seniorlägenhet och min uppfattning är att efterfrågan på sådana bostäder i 
fortsättningen kommer att växa. 

Förutom ett boende med de kvaliteter som presenterats ovan är min bedömning utifrån 
undersökningen att ungdomar i allmänhet efterfrågar en lägenhet med en låg månadskostnad 
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samt eget kök och badrum. Som undersökningen påvisade var en lägenhet med kokvrå inte 
det attraktivaste boendealternativet för kundgruppen unga. Min bedömning är att 
bostadsföretag, där bland annat Uppsalahem, i framtiden bör satsa på lägenheter med 
kvaliteten riktigt kök. 

Vad som bör observeras och uppmärksammas är att studien till stor bygger på att undersöka 
vad kunderna vill ha, inte vad de i själva verket har idag. Detta är en synpunkt som jag tycker 
ska tas i åtanke. Jag tror att många personer uttrycker sin vilja om att de till exempel inte kan 
acceptera en lägenhet med en kokvrå men dyker sedan ett erbjudande upp om en lägenhet 
med den egenskapen skulle säkerligen flertalet tacka ja till den lägenheten.

Detta tror jag kan vara fallet för många av dagens studenter nämligen att deras önskemål inte 
alltid sammanfaller med vad marknaden har att erbjuda. Jag tyckte mig ana en svag tendens 
till det i fråga 12 då respondenterna uppgav att de som student hellre vill bo i en annan typ av 
lägenhet än en studentlägenhet. För Uppsalas studenter är boendesituationen tuff och i 
verkligheten är en studentlägenhet det enda möjliga alternativet för många. Vad jag vill säga 
med detta är att jag tror att många efterfrågar mer än vad de har möjlighet till att få samt 
benägenhet att betala för. 

Svaren från enkätundersökningen konkretiserar också att lägenheter riktade till personer 
mellan 18-30 år inte är de mest eftertraktade. Av de personer som efterfrågar denna typ av 
lägenhet är dem flesta i någon av de yngre åldersgrupperna. 
   Personer i den övre åldersgruppen 26-30 år efterfrågar i högre grad andra typer av 
lägenheter. Som frågorna om standard påvisar är det flest personer 26-30 år som också vill 
betala mer för en högre standard. Detta skulle kunna vara en indikation på att personer inom 
den åldersgruppen efterfrågar och har ett intresse av nyproducerade lägenheter. 

6.2 Summering av slutsatserna
Se bilaga 5.

7. TILLBAKABLICK OCH FRAMÅTBLICK
I detta kapitel görs en utvärdering av studien samt berörs vad som kunde ha gjorts på ett  
annorlunda sätt. Här ges även förslag till vidare studier och forskning inom ämnet.  

7.1 Tillbakablick
Ett hem kan vara något av det mest värdefulla i en persons liv. Alla människor i ett samhälle 
ska ha rätten att få tak över huvudet, ung som gammal, rik som fattig. Kraven och kriterierna 
för vad olika kundgrupper ställer på en bostad skiljer sig åt. Detta är inget nytt fenomen men 
för mig har det varit intressant och lärorikt att på egen hand få studera detta. När jag tänker 
tillbaka på arbetsgången och ser till det slutresultat som studien har givit känner jag mig nöjd 
med min insats. Min förhoppning är att uppsatsens innehåll kommer att bidra Uppsalahem 
med ny och användbar fakta. Den i sin tur hoppas jag kommer att hjälpa bostadsföretaget ett 
steg framåt i arbetet med att utforma en strategi för de unga och de äldres boende i Uppsala.

Arbetet med enkätutformningen var både svårt och komplicerat men på samma gång mycket 
lärorikt. När arbetet var i full gång och granskningar skulle göras av en den ena och en den 
andra sa jag skämtsamt till min handledare på skolan att bara arbetet med enkäterna skulle 
kunna utgöra uppsatsen. Skämt åsido, arbetet med enkäterna var givande och som en glad 
överraskning överträffades de svarsfrekvenser, vilka jag i samråd med handledaren på skolan 
hade satt upp för enkätundersökningarna. 
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Vad gäller enkäten riktad till personer mellan 18-30 år, blev svarsfrekvensen för den 36,5 
procent. Varför det blev ett större bortfall för denna kundgrupp har jag inget bra svar på. Vore 
fel av mig att säga att personer i denna kundgrupp är mer upptagna med annat, vore också 
drastiskt att påstå att unga inte bryr sig om att ta möjligheten att vara med och påverka sitt 
framtida boende. En möjlig anledning skulle kunna vara att personer 18-30 år är mer utsatta 
för undersökningar av alla dess slag och att de därför väljer att bortse från enkätutskick 
liknande detta. 

Vad som i efterhand skulle kunna ha gjorts annorlunda är att ett planeringsmöte skulle ha 
planerats in i ett tidigt skede av arbetet. Närvarande skulle samtliga tre parter ha varit det vill 
säga jag, min handledare från Uppsalahem samt min handledare från högskolan. Skulle detta 
ha gjorts skulle flera av de frågor och otydligheter som dykt upp under arbetets gång ha 
kunnat klargöras redan vid starten. Som fallet var nu hölls två planeringsmöten ett med 
vardera handledare. Jag vill hävda att specificeringen av uppsatsens innehåll samt dess 
arbetsupplägg skulle kunna ha blivit mer tydligt om mina handledare också skulle ha träffat 
varandra. Olyckligtvis uppstod det ett missförstånd mellan mig och Uppsalahem vad gäller 
upplägget av studien och jag tror att ett planeringsmöte med samtliga parter skulle kunna ha 
varit förebyggande mot dessa typer av missförstånd. Som tur är lär man sig av sina misstag 
och jag tror att detta är något som båda parter tar lärdom av inför framtida arbeten. 

Det har visat sig att flera av enkätfrågorna var svårtolkade och till viss mån otydliga. Vad 
gäller respondenternas negativa kommentarer om fråga 16 i enkäten riktad till personer 55 år 
+ var dessa mer eller mindre förutsedda. För då tanken med frågan dels var att undersöka hur 
många som vet vad ett tillgängligt boende är, fanns det i åtanke att flera respondenter skulle 
svara att de inte visste det eller helt enkelt skulle påstå att frågan är otydligt ställd. 

En stor tabbe som gjordes var utformningen av fråga 4 i enkäten för unga. Samma typ av 
fråga hade använts i en av Uppsalahems tidigare enkäter och därför antog jag att den skulle 
vara användbar även för denna studie. Det visade sig dock att svarsfrekvensen för kolumnen 
”inget svar” blir fel och därmed inte går att ta ställning till.  
   
Den stora missen var dock att jag i samråd med min handledare på Uppsalahem bestämde att 
fråga 4 skulle vara obligatorisk. Då det var klart för utskick av enkäten visade det sig att 
frågan trots allt inte var vald som obligatorisk. Inställningen ändrades och utskicket 
genomfördes utan att veta om konsekvensen av det hela. Några minuter efter det ordinarie 
utskicket visade det sig att inställningen ”obligatorisk” hade medfört att respondenten 
behövde kryssa för flera svarsaltarnativ för fråga 4 och detta berodde på frågans utformning. 

Sammanfattningsvis kan problemet förklaras som att svarsalternativen blev fel och att nio 
respondenter hann svara och var tvingade till att svara fel på frågan för att kunna gå vidare i 
enkäten. Av de nio var det en person som hoppade av enkäten medan de övriga åtta fortsatte. 
   Flera av respondenterna lämnade en kommentar om felet och skrev sedan det rätta svaret i 
kommentarfältet. Som tur var kunde felet snabbt åtgärdas med hjälp från Easy Research 
supportpersonal och därefter fungerade frågan på rätt sätt.  

För att göra frågan om hur respondenterna bor idag ännu tydligare ändrades frågans 
utformning i enkäten för personer 55 år +. Frågan delades upp i två delfrågor och resultatet 
för dessa tyder på att respondenterna inte hade några problem med att besvara frågorna. 

I efterhand har det framgått att fråga 15 i enkäten för unga var svårtolkad. Flera respondenter 
påpekade att det var svårt med ”inte – frågor”. Bortfallet för frågan är något högre än för de 
andra men min bedömning är att resultatet är godkänt. Möjligen skulle frågan ha utformats 
som fråga 15 i enkäten för personer 55 år +. Den belyser vilka egenskaper som respondenten 
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är villig att betala mer för att få i sin bostad istället för att undersöka vad respondenten 
accepterar att bostaden saknar. 

7.2 Framåtblick
Inom den närmaste framtiden kommer studien att redovisas för såväl studenter och lärare på 
Högskolan i Gävle som för berörd personal på Uppsalahems huvudkontor. 

I den här undersökningen har personer som finns med i Uppsalahems bostadsköregister 
kontaktats. Tanken med den strategin var att nå ut till så många olika typer av 
bostadskonsumenter som möjligt, det vill säga till personer boende i hyresrätt, bostadsrätt 
såväl som till boende i villa/radhus. Ett förslag om fortsatta studier inom ämnet är att en 
ytterligare undersökning ska göras med enbart personer boende i villa/radhus. Anledningen 
till varför en sådan studie bör göras är för att Uppsalahem efterfrågar en tydligare 
kartläggning av dessa hushåll. Bakgrunden till detta är vetskapen om att det är många seniorer 
som bor i en egen villa eller eget radhus idag. De väntas inom en snar framtid söka sig till ett 
bekvämare och mindre boende och för många äldre personer kan då ett boende med 
upplåtelseformen hyresrätt vara det bästa alternativet. 

Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att utföra en mer omfattande studie kring 
Uppsalahems seniorboendekoncept. Denna undersökning har gett oss svaret att det finns en 
efterfrågan på en sådan bostad och därför kan det vara av stort intresse att göra en 
djupdykning inom detta. Syftet med studien skulle kunna vara att utreda vad Uppsalahem ska 
prioritera i sin expandering och utveckling av framtida seniorboenden. En liknande studie har 
två studenter från Högskolan i Gävle utfört på uppdrag av Gävles kommunala bostadsföretag 
Gavlegårdarna. Studien titel är, ” Vad är trygghet för äldre i boendet? – En studie kring hur 
Gavlegårdarna kan utveckla och förbättra sitt Tryggbo koncept”, och har omnämnts och 
använts som källa upprepade gånger inom ramen för denna uppsats. 
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9. BILAGOR

Bilaga 1.  Svarsstatistik för enkäterna.

Svarsstatistik för personer 18-30 år

Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens
806 22 286 36,5%

Svarsstatistik för personer 55 år + 

Mottagare Ej kontaktbara Svarande Svarsfrekvens
818 44 469 60,6%
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Bilaga 2. Frågeunderlaget för enkäten om hur personer 18-30 år vill bo i Uppsala

1. Kön:

 Kvinna
 Man

2. Vilken åldersgrupp tillhör du?

 18-19 år
 20-25 år
 26-30 år

3. Hur ser din livssituation ut idag?

 Studerar på gymnasiet
 Studerar på högskola/universitet
 Arbetar
 Annan sysselsättning ___________

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Hur bor du idag?

Välj endast ett av nedanstående svarsalternativ; den boendeform som är aktuellt för 
dig idag.

Hyresrätt, 
Uppsalahem

Hyresrätt, annan 
värd

Bostadsrät
t

Villa/radhus

Eget boende    
Andrahand/inneboe
nde

   

Hos föräldrar    

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Hur mycket betalar ditt hushåll i hyra per månad idag?

Om du på fråga 4 svarat att du bor hemma hos dina föräldrar vill vi att du här utgår 
ifrån hur mycket du själv betalar i hyra per månad för det boendet. Du ska därför 
INTE ta hänsyn till vad dina föräldrar betalar i hyra per månad för boendet.
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Om du bor i bostadsrätt eller villa/radhus vill vi att du inkluderar dina 
räntekostnader för lån i det belopp du väljer nedan.

 0-2000 kr
 2001-4000 kr
 4001-6000 kr
 6001-8000 kr
 8001-10000 kr
 10001-12000 kr
 12001-14000 kr
 14001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Hur mycket skulle ditt hushåll ha möjlighet att betala i hyra per månad 
för ett boende idag, utan att ta hänsyn till vilken typ av lägenhet det 
handlar om?

Om du på fråga 4 svarat att du bor hemma hos dina föräldrar vill vi att du här utgår 
ifrån hur mycket du själv skulle ha möjlighet att betala i hyra per månad för ett 
boende. Du ska därför INTE ta hänsyn till vad dina föräldrar skulle ha möjlighet att 
betala i hyra per månad för ett boende.

Om du bor i bostadsrätt eller villa/radhus vill vi att du även här tar hänsyn till dina 
räntekostnader för lån, dvs. att det inkluderas i det belopp som nu väljer nedan.

 0- 2000 kr
 2001-4000 kr
 4001-6000 kr
 6001-8000 kr
 8001-10000 kr
 10001-12000 kr
 12001-14000 kr
 14001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Hur mycket mer i hyra per månad skulle du vara villig att betala för att få 
kök A istället för kök B?

Kök A: Har spis med keramikhäll, parkettgolv, diskmaskin, ny ho och bänkskiva 
samt kakel från 2000-talet ovanför diskbänken. Kökssnickerierna är nya och i ett 
modernt utförande. I köket finns även fem eluttag nära till hands för alla 
köksmaskiner. 

Kök B: Har en gjutjärnsspis, plastgolv, äldre ho och bänkskiva samt kakel från 70-
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talet ovanför diskbänken. Kökssnickerierna är i original också de från 70-talet. Köket 
saknar diskmaskin och här finns två eluttag nära till hands för alla köksmaskiner.

 0-200 kr
 201-400 kr
 401-600 kr
 601-800 kr
 801-1000 kr
 1001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Hur mycket mer i hyra per månad skulle du vara villig att betala för att få 
badrum A istället för badrum B?

Badrum A: Har helkaklade väggar och klinker på golvet. Här finns duschhörna, 
vägghängd toalettstol samt övrigt nytt sanitetsporslin från 2000-talet. Väggfast 
badrumskåp med spegel samt ett fönster med frostat glas som ger fint ljusinsläpp 
finns också.

Badrum B: Har en enklare standard med plastgolv och plastmatta på väggarna. Här 
finns duschhörna, golvfast toalettstol samt äldre sanitetsporslin från 60-talet. 
Väggfast badrumskåp finns men det saknar spegel. Badrummet saknar även fönster.

 0-200 kr
 201-400 kr
 401-600 kr
 601-800 kr
 801-1000 kr
 1001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9. Hur mycket mer i hyra per månad skulle du vara villig att betala för 
lägenhet A med ett vanligt kök istället för lägenhet B med en kokvrå?

Lägenhet A: Har ett vanligt kök med spis med fyra kokplattor, kyl och frys samt en 
diskbänk med en ordentlig avställningsyta. Här finns flertalet rymliga köksskåp samt 
plats för en matgrupp med minst fyra sittplatser. 

Lägenhet B: Har en kokvrå med spis med två kokplattor, kyl med frysfack samt en 
mindre diskbänk. Kokvrån rymmer inte många köksskåp. Möjlighet till matgrupp 
med sittplatser saknas.

 0-200 kr

80



 201-400 kr
 401-600 kr
 601-800 kr
 801-1000 kr
 1001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. Nedan följer olika kvaliteter vid valet av bostad. Värdesätt samtliga 
kvaliteter utifrån hur viktiga de är för dig.

1. Inte alls 
viktigt

2. 3. 4. 5. Mycket 
viktigt

Har inte tagit 
ställning

Låg månadskostnad      
Bra planlösning      
Balkong/uteplats      
Gemensamhetslokal      
Tillgång till hiss      
Elektroniskt portlås eller 
kod vid entrén

     

Porttelefon      
Helkaklat badrum      
Nya vitvaror (kyl/frys, 
spis)

     

Parkettgolv i alla rum      
Diskmaskin      
Egen tvättmaskin i 
bostaden

     

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Nedan följer ytterligare kvaliteter vid valet av bostad. Värdesätt dessa 
kvaliteter utifrån hur viktiga de är för dig.

1. Inte alls 
viktigt

2. 3. 4. 5. Mycket 
viktigt

Har inte tagit 
ställning

Närhet till släkt och vänner      
Närhet till grönområden      
Närhet till service      
Närhet till arbete/skola      
Bra kommunikationer      
Centralt läge      
Parkeringsmöjligheter      
Möjlighet till att köpa extratjänster 
och service förmedlade av 
fastighetsvärden
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12. Hur väl stämmer följande påståenden in i din boendesituation?

1. 
Instämmer 

inte alls

2. 3. 4. 5. 
Instämm
er helt

Har inte tagit 
ställning

Nästa gång jag flyttar vill jag bo i ett 
boende riktat till personer mellan 18-
30 år

     

Nästa gång jag flyttar vill jag bo kvar 
i samma bostadsområde

     

Nästa gång jag flyttar kommer jag att 
lämna Uppsala

     

Jag kommer att flytta inom det 
närmaste året

     

Jag kommer att flytta inom de fem 
närmaste åren

     

Nästa gång jag flyttar är jag säker på 
att det är en hyresrätt jag vill bo i

     

Nästa gång jag flyttar vill jag bo i en 
egen lägenhet

     

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

13. Värdera följande alternativ utifrån hur viktiga de är för att du ska känna 
dig trygg och säker i hemmet?

1. Inte alls 
viktigt

2. 3. 4. 5. Mycket 
viktigt

Har inte tagit 
ställning

Låsta entréportar (dygnet 
runt)

     

Inbrottssäker dörr till 
bostaden

     

Extra belysning i 
trappuppgång, entré och 
parkering

     

Lättåtkomliga och säkra förråd      
Vaktbolag som är lätta att få 
kontakt med under nattetid

     

Goda relationer till grannar      

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14. Var nu vänlig att ta ställning till följande påståenden:
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1. 
Instämm
er inte 

alls

2. 3. 4. 5. 
Instäm

mer 
helt

Har inte 
tagit 

ställning

Om jag var student skulle jag helst vilja bo i 
en studentlägenhet

     

För mig spelar boendeformen ingen större 
roll utan det viktigaste är att ha en så låg 
boendekostnad i månaden som möjligt

     

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. Följande fråga utgår ifrån vilken egenskap du kan acceptera att ditt 
boende saknar för att du ska få en lägre boendekostnad per månad. Ta 
ställning till om du accepterar att ditt boende saknar följande egenskaper:

Definitivt 
inte

Inte så 
gärna

Det är 
acceptabelt

Det går 
utmärkt

Har inte tagit 
ställning

En hög standard     
En vacker utemiljö med 
planteringar

    

En balkong eller uteplats     
Ett centralt läge i staden     
En hiss     
En öppen planlösning     
Tillgång till en egen 
tvättmaskin och torktumlare

    

Två balkonger i olika 
väderstreck

    

Ett riktigt sovrum     

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

16. Vad tycker du utmärker ett bra boende för personer i din ålder och 
livssituation?

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Bilaga 3. Frågeunderlaget för enkäten om hur personer 55 år + vill bo i Uppsala

1. Kön:

 Kvinna
 Man

2. Vilken åldersgrupp tillhör du?

 55-65 år
 66-75 år
 76 år eller äldre

3. Hur ser din livssituation ut idag?

 Arbetar
 Pensionär
 Annan sysselsättning ___________

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

4. Hur bor du idag?

 Eget boende
 Andrahand/inneboende

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

5. Vilken typ av upplåtelseform/ äganderätt har ditt boende?

 Hyresrätt, Uppsalahem
 Hyresrätt, annan värd
 Bostadsrätt
 Villa/radhus

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

6. Hur mycket betalar ditt hushåll i hyra per månad idag?

Om du bor i bostadsrätt eller villa/radhus vill vi att du inkluderar dina 
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räntekostnader för lån i det belopp du väljer nedan.

 0- 2000 kr
 2001-4000 kr
 4001-6000 kr
 6001-8000 kr
 8001-10000 kr
 10001-12000 kr
 12001-14000 kr
 14001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

7. Hur mycket skulle ditt hushåll ha möjlighet att betala i hyra per månad 
idag, utan att ta hänsyn till vilken typ av lägenhet det handlar om?

Om du bor i bostadsrätt eller villa/radhus vill vi att du även här tar hänsyn till dina 
räntekostnader för lån, dvs. att det inkluderas i det belopp som du väljer nedan.

 0- 2000 kr
 2001- 4000 kr
 4001- 6000 kr
 6001- 8000 kr
 8001 - 10000 kr
 10001- 12000 kr
 12001- 14000 kr
 14001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

8. Hur mycket mer i hyra per månad skulle du vara villig att betala för att få 
kök A istället för kök B?

Kök A: Har spis med keramikhäll, parkettgolv, diskmaskin, ny ho och bänkskiva 
samt kakel från 2000-talet ovanför diskbänken. Kökssnickerierna är nya och i ett 
modernt utförande. I köket finns även fem eluttag nära till hands för alla 
köksmaskiner. 

Kök B: Har en gjutjärnsspis, plastgolv, äldre ho och bänkskiva samt kakel från 70-
talet ovanför diskbänken. Kökssnickerierna är i original också de från 70-talet. Köket 
saknar diskmaskin och här finns två eluttag nära till hands för alla köksmaskiner.

 0-200 kr
 201-400 kr
 401-600 kr
 601-800 kr
 801-1000 kr
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 1001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

9. Hur mycket mer i hyra per månad skulle du vara villig att betala för att få 
badrum A istället för badrum B?

Badrum A: Har helkaklade väggar och klinker på golvet. Här finns duschhörna, 
vägghängd toalettstol samt övrigt nytt sanitetsporslin från 2000-talet. Här finns 
också ett väggfast badrumsskåp med spegel samt ett fönster med frostat glas som 
ger fint ljusinsläpp.

Badrum B: Har en enklare standard med plastgolv och plastmatta på väggarna. Här 
finns duschhörna, golvfast toalettstol samt äldre sanitetsporslin från 60-talet. 
Väggfast badrumsskåp finns men det saknar spegel. Badrummet saknar även 
fönster. 

 0-200 kr
 201-400 kr
 401-600 kr
 601-800 kr
 801-1000 kr
 1001 kr eller mer

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

10. Nedan följer olika kvaliteter vid valet av bostad. Värdesätt samtliga 
kvaliteter utifrån hur viktiga de är för dig.

1. Inte alls 
viktigt

2. 3. 4. 5. Mycket 
viktigt

Har inte tagit 
ställning

Låg månadskostnad      
Bra planlösning      
Balkong/uteplats      
Tillgång till hiss      
Elektroniskt portlås eller 
kod vid entrén

     

Porttelefon      
Inga eller låga trösklar i 
bostaden

     

Helkaklat badrum      
Nya vitvaror (kyl/frys, 
spis)

     

Parkettgolv i alla rum      
Diskmaskin      
Egen tvättmaskin och      
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torktumlare i bostaden

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

11. Nedan följer ytterligare kvaliteter vid valet av bostad. Värdesätt dessa 
kvaliteter utifrån hur viktiga de är för dig.

1. Inte alls 
viktigt

2. 3. 4. 5. Mycket 
viktigt

Har inte tagit 
ställning

Närhet till släkt och vänner      
Närhet till grönområden      
Närhet till service      
Närhet till arbete/skola      
Bra kommunikationer      
Centralt läge      
Parkeringsmöjligheter      
Möjlighet till att köpa extratjänster 
och service förmedlade av 
fastighetsvärden

     

Gemensamhetslokal      

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

12. Hur ser du på att bo i en lägenhet riktad till personer 55 år +?

 Mycket negativt
 Inte så negativt
 Ganska så positivt
 Mycket positivt
 Har inte tagit ställning

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

13. Hur väl stämmer följande påståenden in i din boendesituation?

1. 
Instämmer 

inte alls

2. 3. 4. 5. 
Instämm
er helt

Har inte tagit 
ställning

Nästa gång jag flyttar vill jag bo i 
ett boende anpassat för personer 55 
år +

     

Nästa gång jag flyttar vill jag bo 
kvar i samma bostadsområde

     

Nästa gång jag flyttar kommer jag 
att lämna Uppsala
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Jag kommer att flytta inom det 
närmaste året

     

Jag kommer att flytta inom de fem 
närmaste åren

     

Nästa gång jag flyttar är jag säker 
på att det är en hyresrätt jag vill bo 
i

     

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

14. Värdera följande alternativ utifrån hur viktiga de är för att du ska känna 
dig trygg och säker i hemmet?

1.Inte alls 
viktigt

2. 3. 4. 5. Mycket 
viktigt

Har inte tagit 
ställning

Låsta entréportar (dygnet 
runt)

     

Inbrottssäker dörr till bostaden      
Extra belysning i 
trappuppgång, entré och 
parkering

     

Ingång till fastigheten utan 
trappsteg

     

Lättåtkomliga och säkra förråd      
Vaktbolag som är lätta att få 
kontakt med under nattetid

     

Goda relationer till grannar      

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

15. Följande fråga utgår ifrån vad du är villig att betala mer för. Ta ställning 
till om du är villig att betala mer för ett boende som har följande 
egenskaper:

Definitivt 
inte

Inte så 
gärna

Det är 
acceptabelt

Väldigt 
gärna

Har inte tagit 
ställning

En hög standard     
En vacker utemiljö med 
planteringar

    

En balkong eller uteplats     
Ett centralt läge i staden     
God tillgänglighet och hiss     
Inga trösklar eller mycket 
låga trösklar

    

En öppen planlösning     
Tillgång till egen tvättmaskin 
och torktumlare

    

Aktiviteter anordnas för     
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hyresgästerna
Två balkonger i olika 
väderstreck

    

Ett stort badrum med två 
ingångar

    

Kommentar:
 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

16. Hur skulle du beskriva ett tillgängligt boende?

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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Bilaga 4. Diagram över vilka grupper i samhället som det är brist på bostäder för
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Bilaga 5. Summering av slutsatserna i tabellform 

De 3 viktigaste 
kvaliteterna Vilken typ av bostad efterfrågas? Betalningsvilja/ smärtgräns Betalningsvilja för en bostad Övrigt/ överraskande
vid valet av bostad att betala för en bostad per månad  med en högre standard per månad

Studenter vill helst inte bo

Pers. 18-30 år 1. Låg månadskostnad
Av svaren att döma efterfrågas en 
lägenhet Den generella gränsen för detta kund- En generell gräns är svår att fastställa men  i en studentlägenhet

2. Bra planlösning som riktar sig till personer i alla åldrar
segment ser ut att ligga runt 2001-
4000 betalningsviljan för ett kök respektive ett badrum 

3. Balkong/uteplats kronor i månaden med en högre standard bedöms ligga på ungefär Relativt få av de svarande vill bo
Studien indikerar också på att en lägenhet  samma nivå. Se fråga 7 och 8.  i en ungdomslägenhet
med ett riktigt kök efterfrågas före en 
med
en kokvrå

Pers. 55 år + 1. Balkong/uteplats 74,8% av de svarande är mycket positivt Generella gränsen för detta segment Denna kundgrupp bedöms vara villig att betala Hela 60,8 % av de som svarat bor idag 
2. Tillgång till hiss  eller ganska så positivt inställda till bedöms vara ca. 4001-6000 kronor en något större summa pengar för ett kök i villa/radhus eller bostadsrätt
3. Bra planlösning att bo i en seniorlägenhet.  i månaden med en högre standard än för ett badrum med det

Av det att döma finns det en Se fråga 8 och 9. Att svarsfrekvensen för segmentet
 efterfrågan på seniorlägenheter blev överraskande höga 60, 6 %

Ett boende med en god tillgänglighet 
och
hiss efterfrågas. 
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