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Sammanfattning 
 

Bostadsbrist finns i 183 av 290 kommuner i Sverige och en av kommunerna är 

tillväxtorten Gävle som växer med cirka tusen personer per år. Bostadsmarknaden är 

hårt pressad med få lediga bostäder vilket skapar höga bostadspriser, detta leder till att 

unga vuxna mellan 18–25 år har det svårt att komma in på bostadsmarknaden.  

Syftet med studien var att undersöka vad unga vuxna ansåg om boendesituationen i 

Gävle kommun. Studien är uppbyggd på två separata enkätundersökningar för unga 

vuxna mellan 18–19 år samt 20–25 år för att nå ut till målgruppen. 

Enkätundersökningarna har utförts på två gymnasieskolor för årskurs tre i Gävle 

kommun och det var totalt 66 elever som deltog. Det var 34 stycken förbipasserande i 

Gävle centrum som också deltog i studien. Resultatet visade att bostadsbristen berör de 

unga vuxna eftersom majoriteten av deltagarna ansåg att det inte fanns tillräckligt med 

första bostäder i kommunen. Största delen av de deltagande unga vuxna bodde hemma 

hos sina föräldrar och de unga männen bodde hemma längre än de unga kvinnorna. Vid 

flytt visade det sig att de unga vuxna väljer i första hand hyresrätter, vilket även styrks 

av tidigare studier. I studien framkom att de unga vuxna ville ha en lösning på 

bostadsbristen. De viktigaste bostadskraven för unga vuxna är en låg boendekostnad, 

närhet till centrum, lägenhetsstorlek ettor och tvåor samt garageplats. Det var olika 

resultat mellan könen där unga män ansåg att boendekostnaden var det viktigaste kravet, 

medan unga kvinnor tyckte att närhet till centrum var det viktigaste. Studien visade att 

könen har olika bostadskrav.  
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Abstract  
Housing shortages are found in 183 of the 290 municipalities in Sweden, one of which 

is Gävle, a city currently growing by about a thousand people per year. The housing 

market is hard-pressed to provide sufficient unit causing prices to rise and making it 

difficult for to young adults between 18–25 years, to enter the housing market. The aim 

of the study was to investigate how young adults feel about the housing situation in the 

municipality of Gävle. The study is based on two separate surveys of young adults 

between 18–19 and 20–25 years of age. The surveys were conducted in two secondary 

schools year three in Gävle and in Gävle is city center. The results showed that the 

housing crisis does affect young adults. The majority of the participants felt that there is 

not enough entry level housing in the municipality. The majority of the surveyed young 

adults live with their parents and that young men tend to live at home longer than young 

women. When they move out, young adults choose as noted by previous studies mainly 

rental properties. The study found that young adults want a solution to the housing 

shortage. The main residence requirements for young adults are low housing costs, 

proximity to the center, apartment size ones and twos and garage.  Results differ by sex 

young men feel that the cost of housing is the main factor while young women place an 

emphasis on proximity to the city center. The study showed that the sexes have different 

housing requirements. 
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Förord 
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Figur 1. Bostadsbristen i Sveriges kommuner (Boverket, 
2015

a
). 

1. Introduktion 

Hur ser egentligen bostadsbristen ut i Sverige och hur framförhåller sig kommunerna 

för att motverka den? Sverige består av 290 kommuner och enligt Boverket (2015
a
) 

råder det en bostadsbrist i hela 183 kommuner i landet. Åsikterna är splittrande om hur 

bostadsbristen i Sverige ska lösas (Hyresgästföreningen, 2013). Det nationella och 

regionala byggbehovet av nya bostäder har gjort att Boverket (2015
b
) har arbetat fram 

en ny prognos som sträcker sig fram till år 2025. Bostadsmarknaden behöver bygga 

cirka 558 000 nya bostäder enligt prognosen.  Den ökande efterfrågan på bostäder gör 

att kommuner hamnar i obalans på bostadsmarknaden (figur 1). Regeringens mål för 

bostadspolitik och bostadsmarknad ska fungera långsiktigt.  Det innebär att 

medborgarnas behov ska besvaras med nya bostäder (Boverket, 2015
b
).  
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1.1 Många äldre bor kvar hemma längre 

Den framtidsprognos som Boverket (2014
a
) har utfört visar att befolkningstillväxten 

beräknas att öka med cirka 126 000 personer under år 2015 samt cirka 145 000 personer 

för år 2016.  Den totala ökningen för år 2014 blev cirka 100 000 personer. Orsak till att 

bostadsutvecklingen inte följer befolkningstillväxten är att det byggs för få bostäder 

(Hyresgästföreningen, 2013).  En annan orsak är också att många äldre väljer att bo kvar 

hemma längre (Boverket, 2014
b
). Ekonomiska, men även mentala och sociala 

investeringar i bostaden gör att många äldre väljer att inte flytta för att vilja bevara 

minnen av deras bostad (Abrahamsson, Elmqvist, & Turner Magnusson, 2013).  Många 

äldre uppskattar inte förändringar i deras tillvaro och det blir därför svårare att lämna en 

bostad som de har bott länge i (Abrahamsson, Elmqvist, & Turner Magnusson, 2013). 

Bostadsutbudet för äldre är relativt låg (Boverket, 2014
b
).  Deras möjligheter att kunna 

flytta blir försvårade eftersom bostäderna inte är tillräckligt anpassningsbara för deras 

behov (Boverket, 2014
b
). Många äldre har en låg pension och har inte möjligheten att 

flytta till en dyrare bostad (Abrahamsson, Elmqvist, & Turner Magnusson, 2013).  Om 

lånen är betalda är det billigare för många äldre att bo kvar i huset för (Abrahamsson, 

Elmqvist, & Turner Magnusson, 2013).  Det finns en medvetenhet från samhällets 

politiker om att den förbättrade hälsan bland äldre gör att många kan bo kvar hemma 

längre, med stöd från hemtjänst och anhöriga (Boverket, 2014
b
).  Effekten av utökade 

vårdresurser bland äldre gör att möjligheterna att flytta minskar (Boverket, 2014
b
) 

 

1.2 Hyresrätter skapar balans på bostadsmarknaden 

Bostadsmarknaden behöver utveckla fler hyresrätter eftersom det inte byggs tillräckligt i 

tillväxtorterna (Hyresgästföreningen, 2014). Hyresrätter gör det möjligt för alla grupper 

i samhället att skaffa en egen bostad (Hyresgästföreningen, 2013).  Hyresrätter påverkas 

inte av förändringar på samma sätt som bostadsrätter och äganderätter gör och det bidrar 

till att bostadsmarknaden får en balans. Det krävs inga lån för hyresrätter och det skapar 

en större rörlighet för individer att byta bostad (Hyresgästföreningen, 2013). Det finns 

många hinder i bygg- och bostadsmarknaden som leder till att det utvecklas för få 

hyresrätter (Hyresgästföreningen, 2014). Produktionskostnader och markpriser är höga 

och det är svårt för de mindre byggherrarna att finansiera byggen av hyresrätter 

eftersom det är svårt att få lån beviljade. Hyresgästföreningen (2014) menar att 

kostnaderna för produktion och förvaltning är underlaget till det som hyran baseras på 
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Figur 2. Illustrationen visar vilka faktorer som framkallar hyrans kostnad för en bostad 
(Hyresgästföreningen, 2014). 

och därför är det svårt att uppnå en rimlig hyra (figur 2). Det är vanligt att nyproduktion 

inte anpassar sig till låg- och medelinkomsttagare, vilket gör bostadsmarknaden orättvis 

(Hyresgästförenigen, 2013). Speciellt i tillväxtorterna visar sig orättvisan som starkast, 

där det utvecklas många nyproducerade hyresrätter med väldigt höga hyror.  Det är dock 

många hyresgäster som inte blir långvariga utan flyttar till slut på grund av höga den 

boendekostnaden. Staten behöver vidta åtgärder för att bostäder inte bara byggs för 

höginkomsttagare. Staten finansierar bland annat delar av infrastrukturens utveckling 

och i samband med utvecklingen bör staten ställa krav på att fler hyresrätter uppförs. 

Tydligare regelverk behöver också utvecklas för att stora aktörer på bostadsmarknaden 

inte ska utnyttja sin maktposition (Hyresgästföreningen, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Positiv befolkningsutveckling 

Gävle kommun har en positiv befolkningstrend och antalet invånare fram till 31 

december 2014 var 98 314 (Gävle kommun, 2015). Mellan år 2013 och 2014 ökade 

befolkningen med 1 078 personer. Den positiva trenden beror främst på födelsenetto till 

234 personer samt flyttningsnetto till 829 personer. Det innebär att det föds fler i 

kommunen än som avlider och det är fler som flyttar till kommunen än flyttar därifrån 

(Gävle kommun, 2015).  
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1.4 Unga vuxna i Gävle kommun 

Enligt Länsstyrelsen (2011) har bostadsbristen ökat i Gävle kommun. Under en 

tioårsperiod (figur 3) har antalet unga vuxna i kommunen ökat med 1 654 personer 

(SCB, u.å.).  Definition av unga vuxna är åldrarna 18–25 år (SOU, 2013:78). 

Bostadsbristen orsakar att många unga vuxna inte har möjlighet att flytta hemifrån 

eftersom bostadsutbudet är väldigt begränsat (Abrahamsson, Fransson & Borgegård, 

2004). De har oftast inte ekonomiska förutsättningar för vilken bostad som helst utan 

hyresrätter är mer lämplig för deras ekonomi (Abrahamsson m.fl., 2004).  Den 1 augusti 

2015 skulle ett amorteringskrav införas i Sverige men Finasinspektionen (2015
a
) har 

valt att avvakta.  Bolånetagare skulle betala av sina lån snabbare för att minska 

skuldsättningen (Finansinspektionen, 2015
b
).  Många hushåll skulle bli påverkade av 

amorteringskravet under en lång period och därför ska det inte finnas några otydligheter 

kring reglerna i lagstiftningen om amorteringskrav innan de införs (Finasinspektionen, 

2015
a
).  

 

 

 

Figur 3. Statistik över unga vuxnas befolkningsutveckling i Gävle (SCB, u.å.).  
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1.4.1 OBALANS PÅ BOSTÄDER FÖR UNGA VUXNA I GÄVLE KOMMUN 

Enligt Boverket (2015
c
) saknas ofta bostäder för unga vuxna oavsett om kommunerna 

har en balans eller en obalans på bostäder. Det är 219 kommuner enligt Boverket 

(2015
c
) som upplever att de har en obalans på bostadsmarkanden för ungdomar (figur 

4). Endast 59 kommuner av 286 upplever att de har en balans på bostadsmarknaden. 

Fåtal kommuner anser att det har obalans med överskott på bostäder (Boverket, 2015
c
).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obalans på bostäder för unga vuxna stämmer överens med den generella bostadsbristen 

i Sverige (figur 1, s 1). Obalans med underskott på bostäder för unga vuxna i Gävle 

kommun beror främst på att det inte finns tillräckligt med lediga bostäder eftersom det 

är en generell bostadsbrist i kommunen (J. Wårdsäter & U. Jonsson, personlig 

kommunikation, 20 maj 2015). Utbudet styr bostadsmarknaden och det skapar höga 

bostadspriser, men kommunen försöker lösa bostadsbristen genom planering av nya 

bostadsområden. Byggandet av nya bostäder är något som de verkligen försöker skapa 

bättre förutsättningar för. Det finns en särskild mark på Kungsbäck, väster om Gävle, 

som kommunen under år 2014 anvisat till boenden för studenter. Det är inte Gävle 

kommun som bygger bostäderna utan det är genom Gavlegårdarna, som är kommunens 

kommunala bostadsbolag. Hyresgästföreningen (u.å.) anser att det är viktigt att det finns 

hyresrätter för unga vuxna eftersom det underlättar att uppnå ett eget boende. Enligt 

Figur 4. Illustrationen visar kommunernas status på bostadsmarkanden 
för unga vuxna (Boverket, 2015

c
). 
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Boverket (2015
b
) kommer att det att behöva byggas 386 nya bostäder per år i Gävle från 

år 2012 fram till år 2025 för att uppnå trycket.  

 

1.5 Gavlegårdarna har ett fokus på unga vuxna 

Bostadsbolaget Gavlegårdarna är kommunalägt och en del av koncernen består av 

Gävle Stadshus (Gavlegårdarna, u.å 
a
). Bland de kommunala bostadsbolagen i Sverige 

är Gavlegårdarna ett av det äldsta och största, där Gavlegårdarna har 15 500 lägenheter, 

30 000 hyresgäster och med en omsättning på 950 miljoner om året (Gavlegårdarna, u.å. 

a
).  Gavlegårdarna anser att det har ett ansvar i samhället, inte bara förvalta bostäder 

utan deras vision är att alla medborgare i kommunen ska känna sig hemma i Gävle 

(Gavlegårdarna, u.å. 
b
). Gavlegårdarna utgår från att bygga för alla medborgare men har 

ett visst fokus på olika särskilda grupper som bland annat unga vuxna (L. Bergmark, 

personlig kommunikation, 21 april 2015).  Det är svårt för till exempel unga vuxna att 

få tag på en hyresrätt och deras bostäder ska vara mindre och billigare. Den stora 

tillväxten i Gävle kommun är bland annat en av anledningarna till bostadsbristen.  

Översiktsplanen som gäller fram till år 2025 har blivit inaktuell eftersom den inte 

stämmer förnärvarande överens med kommunens tillväxt. Det svåra med att bygga 

bostäder är att skapa en ny stadsdel eftersom många unga vuxna vill bo nära centrum 

och marken närmast centrum är den mest exklusiva. Det handlar om att hitta lägen och 

desto fler medborgare som bor i området är det enklare för kollektivtrafiken att 

utvecklas eftersom det beror på antalet invånare i stadsdelen. Det sker förändringar i 

bostadsmarknaden och det avgör antalet bostäder som uppförs, beroende på hur 

bostadsbristen för unga vuxna ser ut. Gavlegårdarna märker av att fler unga vuxna väljer 

att bo kvar hemma längre. Antalet unga vuxna som står i Gavlegårdarnas bostadskö är 

17 933 stycken.  (L. Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015). 

Gavlegårdarna (u.å. 
c
) har ett system där varje sökande får samla poäng genom att 

registrera sig på deras hemsida och därefter tilldelas poäng för varje dag. Den köande 

som har flest poäng vid en intresseanmälan för en bostad är garanterad ett 

bostadserbjudande (Gavlegårdarna, u.å. 
c
).  
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1.6 Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka vad unga vuxna ansåg om boende situationen i 

Gävle kommun.  

Frågeställning: 

 Hur påverkar bostadsbristen unga vuxnas uppfattning vid valet av bostad? 

o Hur skiljer det sig mellan könen? 

o Hur skiljer det sig mellan åldrarna? 

 

1.7 Målet med studien 

Målet med studien är att undersöka bostadsbristens konsekvenser för unga vuxna och få 

en överblick angående de bostadskrav som unga vuxna har.  

 

1.8 Studiens avgränsning 

Studien hade en avgränsning för att hinna utföra arbetet i tid. Den endast är riktad mot 

unga vuxna 18–25 år samt att studien inte behandlade bostadsbristen i hela Sverige utan 

endast i Gävle kommun.  
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2. Bostadsbristen påverkar unga vuxna 

Bostadsbristen berör många unga vuxna i samhället vilket Abrahamsson m.fl. (2004) 

anser är en destruktiv trend eftersom de inte har möjlighet att flytta hemifrån. De menar 

att det finns ett mönster som visar att allt flera unga vuxna som är födda under 1990-

talet kommer att flytta hemifrån senare än vad tidigare generationer har gjort. Den 

största orsaken till detta enligt studien är bristen på hyresrätter men även de stigande 

boendekostnaderna som har skapat den trenden. Städerna som drabbas hårdast av 

bostadsbristen är där det finns jobb och utbildningar på en högre nivå eftersom det ger 

en ökad tillväxt. Tillgången på bostäder påverkas av tillväxten i kommunen eftersom 

fler invånare konkurrerar mot varandra och efterfrågan på bostäder blir allt högre. Unga 

vuxna är den grupp som är mest sårbar på bostadsmarknaden, men det finns ett större 

bostadsutbud eftersom de är mer flexibla och har en större förmåga att bo i andra 

handskontrakt, mindre attraktiva bostäder samt dela en bostad (Abrahamsson m.fl., 

2004).  

 

Beroende på vilken fas i livet som personen genomgår avgör vilken boendesituation 

som är mest attraktiv (Thomsen & Eikemo, 2010). Tosics (2004) anser att 

stadsutveckling och bostäder ska vara sammanlänkande med varandra för ett hållbart 

samhälle. Han menar att fler bostäder i stadskärnan behövs för en hållbar 

stadsutveckling (Tosics, 2004). Unga vuxna samlas gärna i stadskärnan eftersom det är 

där som mötesplatserna finns och ett aktivt nöjesliv (Abrahamsson m.fl., 2004). 

Bostadsmarknaden har inte riktigt följt utvecklingen av bostäder gentemot 

befolkningstillväxten och det är svårt för ungdomar att flytta när priserna är höga, vilket 

medför hårda krav från banker (Enström Öst, 2010). Det är även svårt för unga vuxna 

att få ett arbete, vilket har gjort att flera anses som fattiga. Det skapar ännu sämre 

förutsättningar för unga vuxna till att skaffa egen bostad (Enström Öst, 2010).  

 

2.1 Lämna familjehemmet 

Många unga vuxna tvingas bor kvar hemma hos sina föräldrar på grund av ökade 

bostadspriser (Bessant & Jonsson, 2013). Lou, Lalonde och Giguère (2012) och Mulder 

& Hooimeijer (2002) hävdar att det är viktigt för unga vuxna att flytta hemifrån för att 

få vara självständiga. År 1991 och 1994 i Gävle kommun lämnade större andelen unga 

vuxna sitt föräldrahem vid 21 års ålder och majoriteten av dem flyttade till hyresrätter 
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(Abrahamsson, m.fl., 2004). Det finns två olika utgångspunkter om varför unga vuxna 

väljer att flytta hemifrån (Mulder & Hooimeijer, 2002). Det är beroende på tidpunkten 

och hushållsbildningen, vilket avser att flytta ihop med partner eller ensam. De enskilda 

hushållen har också ökat och bostadsmarknaden följer inte upp efterfrågan på bostäder 

(Mulder & Hooimeijer, 2002). Familjens bakgrund kan också vara en av orsakerna till 

att unga vuxna väntar med att flytta hemifrån (Blaauboer & Mulder, 2010). Föräldrarnas 

ekonomi och ursprung kan påverka den unga vuxna att bo kvar hemma längre. Det kan 

finnas traditioner inom religiösa familjer med värderingar om att deras barn inte får 

flytta hemifrån utan en partner (Blaauboer & Mulder, 2010). Barnen måste vara gifta 

innan de får flytta (Lou m.fl., 2012). I Turkiet skaffar inte unga par en egen bostad 

direkt utan bor hos mannens familj innan de flyttar (Blaauboer & Mulder, 2010).   

 

2.2 Genusskillnad 

Abrahamsson m.fl. (2004) hävdar att det finns en del skillnader mellan unga män och 

unga kvinnor om när de väljer att flytta hemifrån, vilket Blaauboer & Mulder (2010) 

också argumenterar för.  Studien som Abrahamsson m.fl. (2010) har gjort visar att unga 

män väljer att bo kvar hemma längre än unga kvinnor, men Mulder & Hooimeijer 

(2002) menar att orsaken till det är att unga kvinnor lämnar hemmet tidigare för 

partnerskap. Deras studie utgår från att kvinnan är generellt tre år yngre än mannen som 

hon flyttar ihop med och därför flyttar kvinnor tidigare än män. Studien visar också att 

kvinnor flyttar tidigare även för att leva ensam men den största orsaken är partnerskap 

(Mulder & Hooimeijer, 2002). Den studien utgår från samma förutsättningar som 

Blaauboer & Mulder (2010) eftersom även de påvisar att kvinnor flyttar hemifrån för att 

bo med partner vid cirka 22 år och att männen flyttar vid cirka 25 år. Det blir en 

ålderskillnad på tre år, vilket gör att Mulder & Hooimeijer (2002) och Blaauboer & 

Mulder (2010) har en likvärdig studie. Kvinnor flyttar hemifrån tidigare oavsett land 

anser Løken, Lommerud & Lundberg (2013). Studien som Abrahamsson m.fl., (2004) 

har gjort visar att många män bor hemma längre för att spara pengar till olika aktiviteter.  

 

2.3 Bostadsval 

Det som är mest vanligt enligt Abrahamsson m.fl. (2004) och Bessant & Johnson (2013) 

är att unga vuxna väljer att hyra sin första bostad. Föräldrarna har en viss påverkan på 

vilken typ av boendeform och område som den unga vuxna väljer vid flytt 

(Abrahamsson, m.fl., 2004).  Det finns ett mönster från föräldrarna som unga vuxna 
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följer (Bessant & Johnson, 2013). Enström Öst (2012) hävdar att mönstret följer 

generationen. Föräldrar som bor i hyresrätt, visar studien att det är vanligt att deras barn 

också skaffar en hyresrätt. Barn till föräldrar som bor i bostadsrätt respektive äganderätt 

har fler ekonomiska möjligheter att hjälpa sitt barn med att skaffa en liknande bostad 

(Enström Öst, 2012).  

 

2.4 Den svenska flyttdrömmen för unga vuxna 

Studien som Abrahamsson m.fl. (2004) har gjort visar att en stor andel av unga vuxna i 

Gävle kommun under år 1985–1995 ville flytta till Stockholm (tabell 1). Framförallt var 

det arbete och studier som lockade unga vuxna till huvudstaden. En mindre andel av 

deltagarna från undersökningen önskade flytta till grannkommunerna utanför 

Gävleborgs län. De flyttmönster som unga vuxna gör har inte en så stor betydelse om 

det är inom kommunen eller utanför. Det är färre unga vuxna som väljer att flytta till 

studentstaden Uppsala orsaken till detta är att det är en större bostadsbrist i Uppsala 

(Abrahamsson, m.fl., 2004).  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Tabell 1. Stockholm är det attraktivaste stället för unga vuxna att flytta till enligt tabellen 
(Abrahamsson m.fl., 2004).   
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3. Tänkbara lösningar på bostadsbristen 

Bostadsbristen behöver en hållbar lösning. Kommande avsnitt kommer ge några 

exempel på hur bostadsbristen kan lösas för unga vuxna i Gävle kommun. 

    

3.1 Vindar i bostadshus 

Det har kommit en ny Plan- och bygglag som underlättar stora kostnader vid att bygga 

bostäder på vindar (L. Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015). Enligt 8 

kap. 7 § i Plan- och bygglagen (SFS 2015:235) lyder den nya lagen enligt följande; 

 

 

PBL 8 kap. 7§ ”Vid ändring eller flyttning av en byggnad får kraven i 1 

och 4 §§ anpassas och avsteg från kraven göras med hänsyn 

till ändringens omfattning eller flyttningens syfte samt med 

hänsyn till byggnadens förutsättningar och till 

bestämmelserna om varsamhet och förbud mot förvanskning i 

detta kapitel. Avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första 

stycket 8 får dock göras endast om det med hänsyn till 

ändringens omfattning eller flyttningens syfte och byggnadens 

standard är uppenbart oskäligt att uppfylla kraven. Vidare 

får avsteg från kraven i 1 § 3 och 4 § första stycket 8 alltid göras om 

ändringen innebär att bostäder på högst 35 kvadratmeter inreds på en 

vind.” 

 

 

Den nya ändringen i Plan- och bygglagen 8:7 (SFS 2015:235) underlättar mycket för 

fastighetsägare som vill utveckla fler bostäder på vindsvåningar. Det gör att folk kan gå 

den sista biten upp till vinden från hissen som stannar våningen under (L. Bergmark, 

personlig kommunikation, 21 april 2015).  Det är annars väldigt dyrt att lägga till en 

våning med hiss och den nya Plan- och bygglagen gör att stora kostander kan undvikas. 

Gavlegårdarna ska börja undersöka olika vindar som går att bygga om till bostäder för 

unga vuxna. En bostad på en vindsvåning har en boyta mellan 35–45 kvadratmeter (L. 

Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015).  
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3.2 Kombohus mini för unga vuxna 

Kombohus är nyckelfärdiga hus som består av tre olika utformningar vilket är bas, plus 

och mini (SABO, 2014). Bostadshusen byggs till ett fast pris som ligger under 

marknadspris med cirka 25 %. Sverige är i behov av hyresrätter samt att Kombohusen 

gör det möjligt för fler fastighetsägare att bygga nytt (SABO, 2014). Kombohus mini är 

ett alternativ till att bygga bostäder för unga vuxna i Gävle kommun. (L. Bergmark, 

personlig kommunikation, 21 april 2015). Kombohus mini innebär att det blir fler 

lägenheter i bostadshuset eftersom lägenheterna är mindre och tar inte upp lika mycket 

bostadsyta. Det är en och samma boendeform i hela bostadshuset och är billigare att 

bygga eftersom husen är små med effektiva lägenheter. Det kostar cirka 23 000 per 

kvadratmeter i produktionskostnader och boytan är max på 35–45 kvadratmeter. De 

mindre lägenheterna gör att produktionen kostar mer eftersom det uppförs många kök 

och badrum, vilket är det som oftast kostar mest pengar. Det är värt att undersöka 

uppförande av Kombohus vid en stor efterfrågan på bostäder. Det gör att 

produktionskostnaderna blir mindre eftersom det är många bostadshus som uppförs 

samtidigt (L. Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015).  

 

3.3 Bostadsförmåner för unga vuxna 
I västra Hälsingland finns det ett fastighetsbolag i Ovanåkers kommun som heter Aefab 

(u.å.
a
) som har bostäder mellan Alfta och Edsbyn. Fastighetsbolaget använder sig av en 

ungdomsrabatt på 500 kronor i avdrag på hyran för unga vuxna mellan 18–24 år och har 

endast månads uppsägningstid (Aefab, u.å.
b
). Ungdomsrabatten gäller inte för alla 

områden utan endast några utvalda samt för boendeformen med två rum och kök. Den 

dagen som lägenhetsinnehavaren fyller 25 år upphör ungdomsrabatten och 

uppsägningstiden blir också därmed tre månader. Enligt Aefab (u.å.
b
) har 

bostadsbolaget denna ungdomsrabatt för att locka tillbaka ungdomarna till kommunen. 

Gavlegårdarna använder sig inte av några ungdomsrabatter enligt L. Bergmark 

(personlig kommunikation, 21 april 2015) eftersom det är en väldigt liten andel lediga 

bostäder. Många kommuner i mindre orter använder sig av rabatten för att locka till sig 

fler unga vuxna (L. Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015).  
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3.4 Flyttkedjor 

Unga vuxna har generellt inte de ekonomiska förutsättningarna för att köpa eller att hyra 

en dyr bostad (SABO, u.å.). Nyproduktion kan skapa bostäder till bland annat unga 

vuxna, eftersom en lång flyttkedja kan uppkomma (SABO, u.å.). Flyttkedjor innebär att 

den bostad som höginkomsttagare flyttar ifrån tar medelinkomsttagare över och den 

bostad som medelinkomsttagaren lämnade, tar låginkomsttagare över (Knox & Pinch, 

2010). Det skapas även flyttkedjor vid bland annat fastighetsindelning, utflyttning ur 

kommunen, rivning av bostäder och vid dödsfall (Knox & Pinch, 2010). En flyttkedja 

skapar bland annat en större möjlighet för många att hitta det boende som passar in i 

deras livssituation (Skebo, u.å.). Upp till fyra flyttar kan skapas genom ett och samma 

led (figur 5). Utveckling av andra metoder än flyttkedjor behövs för att uppnå en balans 

på bostadsmarknaden. Flyttkedjor påverkar den naturliga flyttprocessen eftersom det 

byggs nya exklusiva bostäder som är mest riktade mot en målgrupp,  vilket är 

höginkomsttagare. Den gruppen har de ekonomiska förutsättningarna för nyproduktion 

och därför blir bostäderna mest tillämpade till dem (Knox & Pinch, 2010). 

 

 

  

Figur 5. Flyttkedjans process. Modellen efter Lindström (2005).  
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4. Material och metod 

Den metod som studien är baserad på var en kvantitativ metod (Amole, 2010). Amole 

(2010) har använt sig av en enkätundersökning i sin studie för att undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor. Han lämnade ut enkäterna på utvalda områden inom 

skolområdet och eleverna fick själva ta initiativ till att svara på enkäten (Amole, 2010). 

Det skiljer sig från nuvarande arbete eftersom enkäterna delades ut personligen av 

författaren för att undvika en låg svarsfrekvens (Jacobsen, 2002).  Den kvantitativa 

metoden ger ett resultat med en bra validitet. Enkäter sparar mycket tid samt att det är 

en metod som är enkel att analysera och föra statistik inom (Jacobsen, 2002).  

 

4.1 Enkät 

Enkäten var baserad på stängda frågor med olika indelningar, kategori-, flervalsfrågor- 

och rangordningsfrågor som jämfördes med McMillan och Weyers (2010) utformning 

av enkäter. Kategorifrågorna bestod endast av ett alternativ och var baserade på Ja- och 

Nej frågor. Flervalsfrågor innehöll olika antal val. Rangordningsfrågor fanns för att 

undersöka vilket alternativ som var mest intressant och rangordnades från 1–3. Metoden 

och frågornas uppbyggnad valdes ut för att det var lätt att beräkna resultatet (McMillan 

& Weyers 2010).  Enkäterna skapades på hemsidan SurveyMonkey och utformades 

med tydliga och korta frågor för att undvika missförstånd. Enkäten var helt anonym 

eftersom namn och efternamn inte var relevant för studien (Jacobsen, 2002). Författaren 

till studien delade ut enkäten personligen och informerade om enkätens uppbyggnad, att 

det var frivilligt att delta i studien och att enkäten var anonym.  En hög svarsfrekvens 

kan uppnås om en undersökning är anonym eftersom annars kan deltagare undvika att 

besvara frågorna. En mycket bra svarsfrekvens att uppnå är över 70 % (Jacobsen, 2002). 

Två enkäter skapades, varav en var riktad mot unga vuxna i åldrarna 18–19 (bilaga 1) 

och den andra mot unga vuxna i åldrarna 20–25 (bilaga 2). Det skapades två enkäter för 

att kunna nå ut till hela målgruppen av unga vuxna.  Enkäten för unga vuxna 18–19 år 

bestod av 16 frågor och unga vuxna 20–25 år bestod av 13 frågor.  
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4.1.1 URVAL 

Fyra gymnasieskolor i Gävle kommun kontaktades för deltagande i enkäten för unga 

vuxna 18–19 år, med elever från tre klasser per skola. De fyra gymnasieskolorna som 

kontaktades var: 

 

 Borgarskolan 

 Polhemsskolan 

 Vasaskolan 

 John Bauer gymnasiet 

 

Endast två skolor accepterade inbjudan varav en klass på Borgarskolan samt tre klasser 

på Polhemskolan. Informerat samtyckte inhämtades muntligt vid besöken på skolorna 

innan enkäten delades ut. Totalt 66 deltagare från skolan besvarade enkäten, varav 38 

pojkar och 18 flickor. Ingen tidsbegräsning fanns utan enkäten hämtades in av 

författaren när deltagaren var klar.  

 

För att nå ut till unga vuxna 20–25 år tillfrågades förbipasserande i Gävle Centrum 

mellan Gallerian Nian och Flanörhuset om deltagande i enkätstudien. De tillfrågades 

angående deltagande i studien samt ålder innan enkäten kunde besvaras. Informerat 

samtyckte inhämtades muntligt. Undersökningen utfördes torsdagen den 23 april mellan 

12.00–12.45, fredagen den 24 april mellan 15.00–15.45 och lördagen den 25 april 

mellan 13.00–14.00.  Totalt deltog 44 unga vuxna i studien, varav 28 män och 16 

kvinnor.  

 

4.2 Statistisk analys 

Sammanlagt 100 personer inkluderades i studien och totalt 100 enkäter besvarades. 

Ingen deltagare exkluderades ur studien. Endast fråga 2 i enkäten för unga vuxna 18–19 

år exkluderades ur studien, på grund av låg svarsfrekvens. Sammanställning av 

enkäterna har utförts i Microsoft Excel. Den första bearbetningen av materialet var att 

separera unga vuxna 18–19 år samt 20–25 år i syfte att analysera om det fanns 

skillnader mellan åldersgrupperna och mellan könen. Statistiken av data har sedan visats 

med ett stapeldiagram. Deltagarnas svar angående om var i kommunen de bodde 

sammanställdes genom att dela in stadsdelarna i fyra olika kategorier vilket var nord, 

öst, syd och väst (figur 6). Om det står unga män och unga kvinnor på diagrammen, 



 

16 

 

omfattar det hela målgruppen unga vuxna 18–25 år. Står det pojkar och flickor i 

diagrammet är det 18–19 år. Män och kvinnor omfattar åldern 20–25 år. 

 

  

Figur 6. Indelning av Gävles stadsdelar. Bakgrundsdata från ©Lantmäteriet [I2014/00655]. 

 

Nord 

Syd 

Öst Väst 
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Figur 7. Boendefördelning mellan enkätdeltagarna 18 – 25 år i Gävle kommun. Unga män, brun cirkel och 
unga kvinnor, orange cirkel. Bakgrundsdata från ©Lantmäteriet [I2014/00655]. 

 

5. Resultat 
 

Syftet med studien var att undersöka vad unga vuxna ansåg om boendesituationen i 

Gävle kommun. Hundra deltagare inkluderades i studien med 100 besvarade enkäter. 

Fler män än kvinnor deltog i studien.  

 

5.1 Geografisk boendefördelning mellan deltagarna 

Majoriteten av deltagarna bodde i Gävle kommun, 89 % av de unga männen 18–25 år 

och 85 % av de unga kvinnorna 18–25 år. Utifrån enkäten framkom det att största 

andelen unga män bodde i norra delen av Gävle medan majoriteten unga kvinnor bodde 

i norra och södra delarna av Gävle (figur 7).  

 

49 % unga män 
 

30 % unga kvinnor 

14 % unga män 
 

21 % unga kvinnor 

25 % unga män 
 

28 % unga kvinnor 

12 % unga män 
 

21 % unga kvinnor 
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5.2 Gymnasiedeltagarnas flyttplaner efter examen 

Studien visade att 79 % av pojkarna och 56 % av flickorna ville stanna kvar i Gävle 

kommun efter examen. Av flickorna hade 44 % planer på att flytta till andra städer efter 

avslutade studier. Av dessa flickor ville 75 % flytta till Stockholm. De få pojkar som 

ville flytta från Gävle kommun hade planer på att flytta utanför Sverige (figur 8). 

Frågan på enkäten innefattade både de som bodde i och utanför Gävle kommun. 

 

 

5.3 Bostadsbrist i Gäve kommun 

De unga männen och kvinnorna ansåg att det är bostadsbrist i Gävle kommun. Liten 

andel ansåg att det inte var bostadsbrist, bland de unga männen var det 15 % och unga 

kvinnor 33 %. 

 

5.4 Unga vuxnas boendesituation 

Figuren visar att mellan män och pojkar framkom det att fler pojkar bodde hemma än 

män (figur 9). Av pojkarna var det 100 % som bodde hemma medan 62 % av männen. 

Större andel kvinnor bodde med en partner eller ensam i jämförelse med flickorna. Hos 

Figur 8. Gymnasiedeltagarnas flyttplaner efter avslutade gymnasiestudier. 
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flickorna var det 16 % som bodde med en partner, resterande bodde fortfarande hemma. 

Ingen av pojkarna eller flickorna bodde ensam eller med en vän.  

 

5.4.1 UPPLEVELSE ATT HITTA EN BOSTAD FÖR UNGA VUXNA 

Av de deltagare som hade flyttat hemifrån, var det 75 % av de unga kvinnorna som 

upplevde att det var svårt att få tag på en bostad och 50 % av de unga männen. 

Deltagarna som inte har flyttat hemifrån anser 85 % av båda könen att de tror att det 

kommer vara problematiskt att finna en bostad. Det finns för få första bostäder i Gävle 

kommun anser 82 % av de unga männen och 57 % av de unga kvinnorna 

 

5.5 Unga vuxnas önskemål om boendeform vid nästa flytt. 

Studien visade att 61 % av flickorna föredrar en bostadsrätt vid flytt medan 63 % hos 

kvinnorna föredrar en hyresrätt. En stor skillnad kunde därmed ses mellan flickorna och 

de kvinnorna i studien. Hos de unga männen och pojkarna var hyresrätt det första valet 

vid flytt. Få unga män och kvinnor ville ha andra boendeformer.  

Figur 9. Sammanslagning av deltagarnas boendesituation.  
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Tabell 2. Deltagarnas viktigaste faktorer vid flytt. 

5.5.1 MILJÖ 

Unga män och unga kvinnor anser att miljön såsom närhet till centrum, nöjen, skola, 

arbete, kollektivtrafik och andra serviceställen var viktigt för dem i sökandet av en 

bostad. En liten del av deltagarna, 9 % av de unga männen och 15 % av de unga 

kvinnorna, anser att miljön inte är viktigt för dem. Unga män och unga kvinnor har en 

del viktiga krav vid flytt och anser att boendekostnad och närhet till centrum var de 

viktigaste faktorerna (tabell 2). Skillnaden som kunde ses var att unga män ansåg att 

garageplats är en viktig faktor medan kvinnorna ansåg att lägenhetsstorleken har en 

större betydelse. 

 

Bostadskrav 
Prio 1 -
Boendekostnad 

Prio 2-  
Närhet till centrum 

Prio 3-
Lägenhetsstorlek 

Prio 3-
Garageplats 

Unga män 56 % 24 %   24 % 

Unga kvinnor 35 % 29 % 60 %   

 

5.5.2 BOSTADSOMRÅDEN 

Det fanns områden i Gävle kommun som unga män och unga kvinnor inte ville flytta 

till. Enligt studien hade 70 % av de unga männen och 73 % av de unga kvinnorna 

områden de inte ville bo på. Andersberg var det område som särskilde sig mest från 

övriga stadsdelar. Nordost och Sätra var andra stadsdelar som också sågs mindre 

attraktiva av deltagarna (figur 10). 

 

Andersberg 
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Andersberg 

Nordost 

Sätra 
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Figur 10. Mindre attraktiva bostadsområden i Gävle kommun enligt unga vuxna. 
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6. Diskussion 

Målet med studien var att undersöka bostadsbristens konsekvenser för unga vuxna i 

Gävle kommun och om det fanns skillnader mellan deltagarna beroende på ålder och 

kön.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Kvantitativ metod utsågs som datainsamlingsmetod till studien eftersom den var mest 

relevant för studien enligt stöd från litteratur (Jacobsen, 2002). Enkätundersökningen 

skapades på en hemsida som var inriktad på enkäter och det var för att undvika en 

invecklad uppbyggnad av enkäten. Författaren hade aldrig besökt hemsidan tidigare, 

men den hade en tydlig struktur och det gjorde att det var enkelt att arbeta i 

programmet.  Författaren valde att dela ut enkäterna personligen till deltagarna och 

förmodligen var det avgörande för att få en svarsfrekvens på 100 %.  

6.1.1 AVVIKELSER 

Den andra frågan på enkäten för unga vuxna 18 - 19 år, gymnasieeleverna, fick utgå 

från resultatet eftersom svarsfrekvensen var mycket låg. Deltagarna hade inte svarat 

fullständigt på frågan.  

6.1.2 ENKÄTSTUDIENS TROVÄRDIGHET 

Fler unga män än unga kvinnor deltog i studien. Om det är en nackdel för studien är 

svårt att bedöma. Det var inte stora skillnader mellan antalet unga män och unga 

kvinnor i studien och resultatet kan därmed ses som trovärdigt. Studien kunde ha utförts 

så att antalet unga kvinnor och unga män var lika. Eftersom 34 stycken unga kvinnor 

ingick i studien kunde 34 stycken unga män även ha inkluderats. Av de 66 unga 

männens enkäter skulle 34 slumpmässigt ha dragits och de kunde ha inkluderats i 

studien för exaktare jämförelse. Undersökningen anses vara tillförlitlig eftersom det var 

100 % svarsfrekvens och att ingen av deltagarna till enkäten behövde ange sin identitet 

eftersom enkäten var anonym. Det skapar en större trygghet för deltagaren eftersom 

personen inte lämnar ut sig själv och att kan svara mer utförligt på frågorna eftersom 

personen inte kan bli uthängd.  Författaren kan inte ha påverkat deltagarnas svar 

eftersom det inte har funnits något samband mellan båda parter.   
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6.2 Resultatdiskussion 

Studien visar att bostadsbristen påverkar unga vuxnas val av bostad i Gävle kommun.  

Abrahamsson m.fl. (2004) förutsåg att fler 90-talister kommer att bo hemma längre och 

det stämmer bra med uppgifterna från resultatet där många av deltagarna inte hade 

flyttat hemifrån än. Det framgår inte i studien om unga vuxna bor kvar hemma längre på 

grund av bostadsbristen, men enligt undersökningen bor majoriteten av deltagarna 

hemma hos sina föräldrar eller hos ena föräldern. Dels kan det bero på att unga vuxna 

18–19 år inte har möjlighet att flytta eftersom de inte har någon inkomst utan 

fortfarande studerar. Det finns ett tydligt mönster i tidigare studier om att det är fler 

unga kvinnor som flyttar hemifrån tidigare än unga män (Abrahamsson m.fl., 2004). 

Enkätundersökningens resultat visade att det är fler unga kvinnor 18–25 år som har 

flyttat ihop med partner eller ensam, medan unga männen 18–25 år bor hemma längre. 

Det stämmer med Mulder & Hooimeijer (2002) studie om att det är kvinnorna som 

flyttar först genom framförallt partnerskap.  Det var ingen av pojkarna som hade flyttat 

hemifrån. Studien kan inte utvisa varför, men en av orsakerna kan vara att de 

fortfarande går i skolan, inte har haft en tanke på att flytta eller att det inte har möjlighet 

att flytta hemifrån på grund av bostadsbristen. 

6.2.1 BOENDEALTERNATIV 

Det är svårt för en ung vuxen att flytta hemifrån när bostadsutbudet är alldeles för 

begränsat. Abrahamsson m.fl. (2004) hävdar i sin studie att unga vuxna framförallt 

väljer att hyra sin första bostad. Deltagarnas svar från enkätundersökningen visade att 

flickor mellan 18–19 år önskar att deras första bostad ska vara en bostadsrätt. De övriga 

deltagarna valde hyresrätt som första boendealternativ. Det är en stor skillnad och 

orsaken kan vara att flickorna fortfarande går i gymnasiet och har inte kommit till insikt 

om att utan jobb och pengar går det inte att köpa en bostad. Det kan vara även som 

Enström Öst (2012) menar, att många föräldrar som har de ekonomiska möjligheterna 

att kunna lägga ut en stor summa pengar till sitt barn, hjälper gärna sitt barn med att 

köpa en bostad. Det är vanligt att föräldrar som bor i en bostadsrätt även överför den 

boendeformen till sitt barn, om att de också ska bo i en bostadsrätt. Det mönster som 

finns hos barnen kommer vanligtvis ifrån föräldern (Enström Öst, 2012).  
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6.2.2 FÅ FÖRSTA BOSTÄDER 

Det finns inte tillräckligt med bostäder för unga vuxna i Gävle kommun. Det är 

tillväxtorterna som drabbas hårdast av bostadsbristen enligt Abrahamsson m.fl. (2004) 

och enligt statistik från SCB (u.å.) växer Gävle kommun (2014)  med cirka tusen 

personer per år, vilket gör att det skapar en bostadsbrist. Resultatet från 

enkätundersökningen visade att hela 85 % av unga män och 67 % av unga kvinnor 

ansåg att det är en bostadsbrist i Gävle kommun. Det var även 91 % av unga män och 

85 % av unga kvinnor som tyckte att det fanns för lite förstabostäder i kommunen. De 

unga vuxna som fortfarande bodde hemma ansåg att de inte trodde att det skulle finnas 

tillräckligt med bostäder när det är dags att flytta hemifrån. Många har inte de 

ekonomiska förutsättningarna för att köpa sin egen bostad eftersom bostadspriserna är 

alldeles för höga. Enström Öst (2012) studie visar att bostadsmarknaden inte följer 

befolkningstillväxen och att unga vuxna anses som fattiga eftersom de inte har 

ekonomin till att köpa en dyr bostad.  

6.2.3 VIKTIGA FAKTORER VID FLYTT 

Studien visade att de viktigaste kraven som unga vuxna har vid valet av bostad är 

boendekostnad, närhet till centrum, lägenhetsstorlek och garageplats. Det var skillnader 

i krav mellan könen. Unga kvinnor prioriterar närhet till centrum medan unga männen 

prioriterar en låg boendekostnad. Andra prioriteringen var det helt tvärsom mellan 

deltagarna, där unga kvinnor tyckte att boendekostnaden är viktigt medan de unga 

männen svarade närhet till centrum. Sista prioriteringen ansåg unga kvinnor 

lägenhetsstorlek och unga männen garagageplats. Resultatet visade att det fanns 

skillnader mellan kvinnor och män angående de viktigaste faktorerna vid flytt till en 

bostad. Stadsdelarna Andersberg, Nordost och Sätra var bostadsområden som 

majoriteten av de unga vuxna inte skulle vilja flytta till. Anledning till detta är okänt. 

Bakomliggande faktorer till detta kan vara fördomar, dåligt rykte, kriminalitet, 

invandringstäta områdena etc. som resulterar i att de unga vuxna avstår att bosätta sig på 

dessa ställen.  

6.2.4 STOCKHOLM 

Resultatet av studien visar 21 % av pojkarna och 44 % av flickorna har planer på att 

flytta ifrån sin nuvarande kommun efter avlutade studier. Majoriteten av unga vuxna vill 

flytta till Stockholm och enligt studien som Abrahamsson m.fl. (2004) har utfört visar 
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också på att unga vuxna vill flytta till Stockholm. Resultatet visade att det var hela 75 % 

av flickorna som ville till Stockholm och studien som Abrahamsson m.fl. (2004) var det 

19 % av unga vuxna.  Skillnaden kan bero på att det var endast flickor i denna studie 

som ville till Stockholm och att antalet deltagare var mycket mindre. Studien som 

Abrahamsson m.fl. (2004) har gjort deltog det 4687 stycken, vilket är en betydligt högre 

siffra än denna studie med endast 100 deltagare. Det var endast flickorna som ville 

flytta till Stockholm men ingen av pojkarna, en orsak kan vara att pojkar bor hemma 

längre och väljer att flytta i närheten av familjen. Det är en utvecklig som förmodligen 

kommer att fortsätta eftersom Stockholm är Sveriges huvudstad och allt mellan nöje, 

shopping, restauranger, kultur och fritid finns där, förutom bostäder.  

 

6.3 Lösning på bostadsbristen 

Bostadsbristen kommer att öka eftersom kommunen har en tillväxt med cirka tusen 

personer per år och det är ingen bra anledning till att vänta med bostadsbyggandet, för 

befolkningen kommer inte att minska (SCB, u.å.). Bostadsbristen kommer snarare att 

vara värre om några år och speciellt om det inte sker någon förändring nu, när den 

behövs som mest. En lösning på bostadsbristen kan vara att uppföra Kombohus 

eftersom det har låga produktionskostnader och därför kan det bli en rimlig hyra som 

unga vuxna har råd med (L. Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015). 

Ungdomsrabatter behöver inte bara finnas för att locka till sig unga vuxna till 

kommunen (L. Bergmark, personlig kommunikation, 21 april 2015).  Rabatter bör 

finnas för att underlätta rent ekonomiskt. En sänkt hyra med femhundra kronor i 

månaden är kanske inte mycket pengar, men för en person med en stram ekonomi gör 

det skillnad med en rabatt (Aefab, u.å.).   
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7. Slutsats 

Det finns inte tillräckligt med första bostäder i Gävle kommun, vilket begränsar unga 

vuxna till att behöva bo kvar hemma längre. Deras åsikt är att kommunen har en 

bostadsbrist. Det är tydligt i studien att unga vuxna anser att boendekostnaden är viktig. 

En rimlig hyra skapar en större möjlighet att flytta hemifrån. Andersberg, Nordost och 

Sätra är bostadsområden som unga vuxna anser som mindre attraktiva att flytta till. Det 

finns mycket fördomar om områdena och det kan vara orsaken till åsikterna. Bostäder 

behöver skapas i områdena för att minska bostadsbristen samt reducera fördomar. Det är 

fler som bor hemma längre än vad tidigare generationer har gjort och om det inte sker 

en förändring i bostadsbyggandet så kommer den trenden att fortsätta. Det var fler 18– 

19 åringar som bodde hemma än 20– 25 åringar och effekten av det kan vara att 

deltagarna fortfarande går i skolan. Flera flickor vill flytta till Stockholm efter avslutade 

studier och den trenden håller i sig fortfarande. Det är en effekt av att huvudstaden har 

ett större utbud att erbjuda än vad Gävle har. Det framkom i studien att det fanns tydliga 

skillnader angående valet av boendeform mellan deltagarna. Resultatet visade att det var 

skillnader i svaren beroende på deltagarnas ålder och kön. 
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