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ÄLDRES BOENDE OCH FLYTTNINGAR  
Om valmöjligheter och behov 
 
Äldres boende kan ses i ljuset av förhållanden mellan samhällsnivå 
och individernas önskemål och resurser. På samhällsnivån så hänger 
detta samman med ekonomin i stort, bostadsbidrag och andra 
institutionella förhållanden och på den lokala nivån utbudet av olika 
typer av bostäder. Därvid spelar befolkningens demografiska 
sammansättning in, hur många som bor i kommunen av en viss ålder 
och hur prognoserna ser ut för framtiden. För individers och hushålls 
del spelar önskemål, preferenser in liksom de resurser man har till 
förfogande. Resurser får ses som ett relativt vitt begrepp; det gäller 
inte bara pengar och banktillgodohavanden och pensioner, utan också 
de fysiska resurser man har, liksom de sociala.  
 
Denna uppsats bygger på tre huvudtemata. Det första behandlar det 
faktum att Sverige får en allt äldre befolkning. Därefter följer en 
diskussion kring äldres flyttningar från en lokal bostadsmarknad till en 
annan. Flyttning och kvarboende, dvs de fakta som ger förutsättningar 
för planering av de boendes önskemål. Det tredje temat handlar om de 
äldres boende och deras boendeval. 
 
 
1  ETT ÅLDRANDE SAMHÄLLE 
1.1 Demografi  
Gruppen äldre har ökat under senare år. Under de kommande åren 
kommer även de allra äldsta att öka i antal. En sådan demografisk 
förändring är möjlig att förutsäga med stor säkerhet. Flertalet i denna 
grupp är ensamstående kvinnor, i synnerhet bland de allra äldsta, och 
många har en relativt låg inkomst. Även om andelen äldre ökar så är 
det stora flertalet allt friskare allt högre upp i åldrarna. Större delen av 
de äldre kan bo kvar i eget boende utan särskilda hjälpinsatser under 
större delen av sin ålderdom medan andra i olika utsträckning behöver 
hjälp med vård i hemmet eller i institutionsboende. Det är särskilt 
ökningen av de allra äldsta, över 85 år, som påverkar vårdbehovet. 
Många äldre får så småningom en sämre rörelseförmåga, sämre syn 
och hörsel och svårare att klara av t.e.x. stressiga trafikmiljöer vilket 
ställer större krav på hem- och verksamhetsmiljön (Björnsson, 1989; 
Paulsson, 1985). 
 
Gruppen äldre är mycket heterogen då den till exempel kan inkludera 
individer med nästan ett halvt sekels åldersskillnad, från 55 år och 
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uppåt, och med stora variationer vad gäller hälsotillstånd så 
kännetecknas gruppen ändå av att ha ungdomsår, familjebildning och 
större delen av sitt arbetsliv bakom sig. Likaså har eventuella barn 
brutit upp eller vad gäller de yngsta i gruppen, i alla fall börjat bryta 
upp från föräldrahemmet med de olika omställningar det innebär för 
föräldrarna. Under den period som följer avslutar de flesta sitt 
yrkesverksamma liv och ju äldre man blir desto större blir risken att 
hälsotillståndet påverkas och att en eventuell partner faller ifrån, 
händelser som påverkar individen såväl socialt som ekonomiskt. 
 
Det faktum att medellivslängden under större delen av 1900-talet har 
ökat gör att de äldre blir ännu äldre och även om de också är friskare 
gör den ökande åldern ändå att hälsotillståndet successivt försämras. 
Förutom faktiska sjukdomstillstånd så handlar det också om att det 
kan ta längre tid att genomföra aktiviteter på grund av sämre rörelse-
förmåga, syn eller hörsel som också påverkar individens möjligheter 
att ta sig till olika ställen. Den förändring av samhället som har ägt 
rum har också förändrat de äldres villkor. Många bor långt ifrån sina 
nära släktingar och serviceutbudet har försämrats i många 
lokalsamhällen då man har fått vänja sig vid att behöva resa för att 
uträtta vissa ärenden i takt med att butiker, postkontor, banker etc har 
lagts ner på mindre orter och i olika stadsdelar. Förvisso kompenseras 
en del av detta genom en bättre samhällsomsorg av de äldre. 
 
1.2 Teorier kring åldrande 
En rad sociala teorier om åldrande har lagts fram.  
• Avståndstagarteorin (disengagement theory) bygger på att gamla 

psykologiskt vänder sig alltmer inåt sig själva över tid, ofta i 
samband med att man slutar att arbeta eller förlorar en partner. 
Även socialt blir man en avståndstagare och förhållandet till det 
omgivande samhället förändras.  

• Enligt aktivitetsteorin vill de äldre däremot förlänga medelåldern 
trots att de oåterkalleligen åldras. Man upprätthåller sin roll och 
hittar ersättningar för de roller som förlorats, till exempel som 
yrkesarbetande eller hemmafru. Ofta engagerar sig dessa individer 
i olika aktiviteter och föreningar.  

• Med kontinuitetsteorin däremot hävdas att det egentligen inte sker 
någon förändring eller utveckling. Istället fortsätter individen att 
leva som den alltid har gjort med de möjligheter till anpassning 
och förändring som har präglat livet i övrigt. Det är alltså 
ingenting speciellt som inträffar för att man blir äldre.  
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• Miljöteorin tar upp den minskande förmågan att hantera en normal 
stadsmiljö och i synnerhet förändringar i den omgivande miljön. 
Åldrandet för med sig ett minskat livsutrymme på grund av 
begränsad rörelseförmåga, begränsade aktiviteter och olika 
stressfaktorer i miljön som inte drabbar andra demografiska 
grupper. De tankar som förs fram i miljöteorin styrks av en rad 
empiriska undersökningar som visar på att åldrandet för med sig 
en begränsad geografisk rörelsefrihet och intressesfär, de äldre blir 
med tiden prisoners of space (fångar i rummet) vilket syftar på 
deras begränsade rörelsesfär (Herbert och Thomas, 1990). 

 
Dessa teorier har alla kopplingar till boendet i den meningen att den 
sociala, psykiska och mentala situtationen ställer krav på boendet.  
  
 
2. ÄLDRES LÅNGVÄGA FLYTTNINGAR 
2.1 Regionala flyttningar 
Att blir gammal behöver dock inte bli en belastning vare sig för 
samhället eller för individen själv. I västvärlden bor ändock bara 5 
procent av de äldre på institutioner och de flesta lever ett oberoende 
och socialt aktivt liv (Herbert och Thomas, 1990). Förlusten av 
arbetskamrater och även det faktum att många äldre lever ensamma, i 
synnerhet många äldre kvinnor, kan dock påverka individen negativt 
liksom om hälsan begränsar rörelsefriheten. Av dem som är vid god 
hälsa, är det i en del länder vanligt att de flyttar till andra orter, att 
man s a s pensionerar sig någonstans, till exempel i USA till the 
sunshine states. Att flytta till en region med ett behagligare klimat, 
ofta vid kusten, är ett beteende som är vanligt även i Australien, 
Kanada och Storbritannien. I Sverige är en sådan trend dock inte 
påtaglig (Lundmark, 1995) och även om det är ett intressant fenomen 
kvarstår faktum att det stora flertalet åldras på den ort där de har bott 
under en längre tid, ofta under sina sista yrkesverksamma år. Rörlighet 
är inte bara utflyttning och inflyttning eller omflyttning. Det finns 
också en speciell form av flyttning, vilken är av intresse för många 
kommuner, nämligen återflyttningen. Flyttning är något vi känner rätt 
väl till, medan däremot kvarboende är så självklart att vi har relativt 
sett dåliga kunskaper kring detta.  
 
2.2 Flyttningar - en form selektion 
Flyttningar är en form av selektionsprocess. Vissa personer flyttar - 
medan andra inte gör det. Alla individer har en unik uppsättning 
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karakteristika - ålder, kön, sysselsättning, hushållsegenskaper, 
utbildning etc - och denna egenskapsrymd är unik. Däremot har 
flyttarna en del av dessa egenskaper gemensamma och det är detta 
som bidrar till att förändra uppsättningen av karakteristika för 
befolkningen inom ett visst område. För att illustrera 
selektionsprocessen kan några basfakta ges om flyttningar: 
 
• genomsnittssvensken flyttar vart sjunde år, han/hon gör 10 

flyttningar under sin livstid. Det betyder att 14 procent av 
befolkningen byter bostad varje år. På en femårsperiod innebär 
detta att en stor del av befolkningen har bytt bostad. 

 
• de flesta flyttningar sker över korta avstånd; det är bara ca 1/3 av 

flyttningarna som sker över kommungräns. De flesta flyttningar är 
drivna av hushållsförändringar, endast en mindre del av 
arbetsmarknadsskäl. 

 
• unga personer har den största flyttningsbenägenheten. Det 

förklaras av att unga personer förändrar sina liv på flera olika plan 
under en kort period, man söker partner, söker arbete och 
utbildning samt söker bostad. Det är flera "karriärer" inblandade 
ungefär samtidigt i livet.  

 
• unga kvinnor har en högre flyttningsbenägenhet jämfört med unga 

män. Kvinnorna flyttar tidigare från föräldrahemmet, vilket också i 
många fall betyder en utflyttning från kommunen. Det är först i 
50-årsåldern som skillnaderna i flyttningsbenägenhet mellan 
könen jämnat ut sig. 

 
• flyttningsbenägenheten varierar starkt efter utbildningsnivå; 

välutbildade flyttar längre och oftare än de som har lägre 
utbildning. För många välutbildade betyder flyttningen också en 
förändring av ort, i den meningen att man flyttar till en större ort, 
till en mer differentierad arbetsmarknad. Detta mönster gäller 
också för inkomstvariabeln. 

 
• ensamhushåll har en högre flyttningsbenägenhet än stora hushåll. 

Detta förklaras av att "transaktionskostnaderna", såväl ekonomiska 
kostnader som ansträngning och mentalt motstånd, är höga för att 
flytta en hel familj, med bundenhet till arbete, skola, kamrater, hus 
och hem och fritidsverksamhet. 
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• motiven att flytta över kommungräns har varierat över åren. Under 

1960- och 70-talen var arbetsmotivet ofta framträdande. Bristen på 
jobb på en ort och tillgången på arbete på en annan ort var ett 
starkt motiv. Löneskillnader mellan regioner motiverade ofta de 
regionala flyttningarna, liksom den stora arbetskraftsinvandringen 
till Sverige, inte minst från Finland till bruksorter i Sverige. 
Löneskillnader mellan regioner och länder i Sveriges närhet har 
minskat och jämnats ut, varför löneskillnader som motiv för 
flyttning i det närmaste har upphört. Andra förväntningar om 
framtiden spelar en allt viktigare roll, varvid efterfrågan på högre 
utbildning är viktig. Denna är bunden geografiskt till vissa orter. 
En annan faktor som kommit att spela allt större roll som motiv för 
flyttning över kommungräns är bostadsmiljön och områdets 
attraktivitet. Det förutsätter emellertid att arbete är ordnat, men om 
detta är fallet, kan valet stå mellan kommuner med goda 
miljöbetingelser. Detta kan också innefatta "andan" på orten, 
kulturutbud, närhet till likasinnade och till arbetsplatser där man 
har någon gemenskap och utbyte. Det som idag är påtagligt är att 
många kommuner försöker att marknadsföra sig just på miljö- och 
kulturområdet. 

 
2.3 De äldre-äldre flyttar allt mer  
Äldre flyttar således mindre än någon annan grupp. Majoriteten av 
dem som flyttar gör det över korta avstånd, endast en mindre grupp 
flyttar längre. En del av de långväga flyttarna är de som återvänder till 
sin hembygd eller som flyttar närmare sina barn. Av pensionärer 
flyttar de yngre mer än de äldre. De yngre flyttar i större utsträckning 
som oberoende individer och väljer boende som vilken annan 
hushållsgrupp som helst. Ju äldre pensionärerna är desto mer 
vårdinriktad karaktär har deras flyttningsmönster. De flyttar kanske 
närmare sina barn, till någon form av serviceboende eller till någon 
annan form av boende anpassat till deras hälsotillstånd (Lundmark, 
1995). 
 
Ovan har sagts att de allra flesta flyttningar sker i relativt unga år och 
att svensken i genomsnitt flyttar tio gånger under sitt liv. Båda dessa 
förhållanden är sanna, men det är också viktigt att se hur 
flyttningsmönster och flyttningsbenägenhet har förändrats över tiden. 
Warnes (1992) redovisar i några figurer hur flyttningskurvan har 
förändrats över tiden, med hänsyn till den ekonomiska utvecklingen i 
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landet, ökad medellivslängd och förbättrade levnadsvillkor. Det ökad 
intresset för högre utbildning leder också till att många unga bor kvar 
hemma längre och inte söker sig ut på en traditionell arbetsmarknad. 
 
Ekonomiskt 
utv.stadium 

Ålder för högsta 
flyttningsbenägenhet 

Förväntad 
levnadsålder 

Anmärkning 

Förindustriella 
samhällen 

14 50 Starkt avtagande 
flyttningsbenägenhet 
efter ålder 

Tidiga 
industrisamhällen 

16 60 Relativt starkt 
avtagande 
flytt.benägenhet efter 
ålder 

Sena 
industrisamhällen 

19 70 Ej avtagande 
flyttningsbenägenhet 
efter 60 år 

Post-industriella 
samhällen 

22 80 Ökad 
flyttningsbenägenhet 
efter 50 år 

Källa: bearbetad efter Warnes 1992  
 
För svenska förhållanden finns inte så stora empiriska belägg för den 
sena flyttningen. Dock finns en uppgång i benägenheten att flytta i 
samband med pensionsåldern. Det som däremot vore av stort intresse 
att studera är om förändringar i flyttningsbenägenheten kan förväntas 
inträffa när en allt större andel personer över 55 år slutar i arbetslivet, 
och blir pensionärer, eller förtidspensionärer, eller sjukpensionärer. 
Inte minst är detta av intresse att studera inför den demografiska 
omställning av samhället som kommer att ske när 40-
talistgenerationen börjar komma i pensionsålder. Man kan förvänta sig 
andra krav på bostad, bostadsområde osv än tidigare, till följd av de 
ekonomiska resurser som 
 
2.4 Återflyttning 
Man kan fundera över varför det är något särskilt med återflyttning. 
Vad är återflyttning annat än en vanlig inflyttning. I en mening finns 
en given överensstämmelse. Varje återflyttare är också en inflyttare, 
men alla inflyttare är inte återflyttare. Dessutom finns skillnader i 
motiv mellan de båda grupperna. 
 
• Ungefär en fjärdedel av alla flyttningar över kommungräns är en 

form av återflyttning. Denna återflyttning kan vara av olika slag; 
man flyttar tillbaka därför att man inte trivdes på orten dit man 
flyttade, eller man har utbildat sig färdigt och söker och får jobb 
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på sin gamla hemort. Generellt kan återflyttningen delas upp i 
motiv som anknyter till ett (a) misslyckande eller (b) en lyckad 
bortavaro och ett intresse för att återvända till den tidigare 
bostadsorten, (c) återflyttning i samband med pensioneringen.  

 
• Motiven för återflyttningen skiljer sig också från de allmänna 

flyttmotiven i så motto att återflyttningen har ett starkt inslag av 
sociala motiv. Man flyttar hem av emotionella skäl och 
hembygden, släkt och vänner betyder mycket och banden med 
hembygden är starka. Något som styrker detta påstående är att det 
finns stora variationer mellan kommuner vad gäller andelen 
individer som flyttar åter. Kommuner som Ljusdal och Ovanåker 
har t ex hög återflyttningsbenägenhet, medan Hofors, Söderhamn 
och Sandviken har låga återflyttningsandelar. Här kan man 
spekulera i hur mycket "miljön" spelar för återflyttningen 
(Borgegård 1988).  

 
• Inflyttningen till en kommun, ger i de flesta fall bättre 

levnadsvillkor för inflyttarna. De fick en bättre och billigare 
bostad, bättre boendemiljö, lugnare tempo, och i många fall 
närmare till närservice och många fick dessutom bättre 
arbetsförhållanden, eftersom de arbetade i yrken där arbetsplatsen 
var rörlig. Från Nordanstigs kommun och Ljusdals kommun kan 
sådana boendekarriärer visas (Borgegård et al 1988, Borgegård et 
al 1993). 

 
• Sammanfattningsvis kan vi anta att en (mindre) del av de personer 

som tidigare flyttat ut också flyttar tillbaka till länet efter något år, 
då de bildat familj. 

 
 
3. ÄLDRES BOENDE 
Gruppen äldre är stor och det finns därmed en stor variation dels i den 
typ av bostäder i vilka vi återfinner de äldre dels i den typ av bostäder 
denna grupp är i behov av. Till gruppen kan vi hänföra dem som 
befinner sig i äldre medelålder vars barn är utflugna samt 
ålderspensionärer. Inte heller den senare gruppen är på något sätt 
homogen då skillnader i ålder samt hälsotillstånd i stor utsträckning 
påverkar bostadsbehovet. För flertalet är det först i 85-årsåldern som 
problemen med att klara sig i sitt eget boende börjar göra sig påmint 
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(Björnsson, 1989). Av dem som är äldre än 80 år bor till exempel 40% 
fortfarande i småhus (Boverket, 1995). 
 

3.1 Var bor de äldre? 
Studerar man var de äldre bor kan man ofta se att det finns kluster av 
äldre i olika områden. Detta beror såväl på att många i ungefär samma 
ålder flyttar in i ett bostadsområde samtidigt och bor sedan kvar där 
även på äldre dagar som på att äldrebostäder byggs i specifika 
områden dit de äldre då koncentreras. En stor del av de äldre bor kvar 
i gamla bostäder. Andelen äldre på glesbygden är stor liksom i 
städernas äldre kvarter (Paulsson, 1985). Förvisso flyttar äldre inte i 
någon större utsträckning, men andelen äldre i olika stadsdelar 
förändras över tid. Det beror då inte på flyttningar utan istället just på 
demografiska förändringar - människor åldras i det område där de bor. 
Över tid kan därför en förändring av andelen äldre i olika 
bostadsområden skönjas. I Stockholm har till exempel andelen äldre 
minskat i de centrala delarna medan den har ökat i ytterområdena 
(Borgegård och Håkansson, 1998; Borgegård och Murdie, 1993). Ofta 
sker en generationsförändring, då de äldre försvinner från ett område 
ersätts de oftast av yngre åldersgrupper. In- och utflyttningar samt 
bostadsbestånd påverkar i sin tur den demografiska sammansättningen 
i ett område. I städerna är det de äldre bostäderna som inte är 
anpassade för de äldres särskilda behov. Att renovera och göra om är i 
många fall inte heller något de äldre önskar, de trivs bra i sin vanliga, 
invanda miljö särskilt som en stor del av renoveringsprojekten tvingar 
hyresgästerna att under en tid bo i en tillfällig bostad, något som sällan 
uppskattas av just de äldre. Det känns otryggt och man vet inte riktigt 
vad som väntar. Många av de allra äldsta som bor kvar i småhus bor i 
mindre hus som också kan vara besvärliga att anpassa för t ex 
rullstolsframkomlighet (Paulsson, 1985). 
 
I samband med att allt fler äldre bor långt från sin familj (barn, 
barnbarn och syskon) ökar behovet av kontakt med grannar och 
vänner. På de platser där man har bott en längre tid har man investerat 
i ett platsbundenhetskapital. Det gäller etablerade sociala kontakter 
samt en utvecklad lokalkännedom. Att bryta upp från en sådan miljö 
frestar på, i synnerhet då man kan gå en tid till mötes som 
kännetecknas av sämre minnesförmåga och begränsad rörlighet. Just 
det faktum att äldre ofta spenderar en större del av sin tid i hemmet 
och i närmiljön ställer större krav på dessa miljöer. Det måste finnas 
möjlighet att uträtta det man vill och behöver här, vilket ställer krav på 
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serviceutbud, trafikmiljö, tillgång till uteplatser, närhet till vänner och 
eventuella dagcentraler med olika verksamheter, detta för att 
upprätthålla känslan av oberoende, att man klarar sig själv (Boverket, 
1995; Herbert och Thomas, 1990; Paulsson, 1985). 
 
3.2 Äldre hushåll boende i mindre tätorter och glesbygd 
Andelen hushåll i privat boende är mycket högt i små orter och på 
landsbygden. De äldres bostäder byggdes för länge sedan och många 
är idag dåligt anpassade efter hushållens hälsotillstånd. Det finns ett 
tryck såväl från släktingars som kommunala tjänstemäns sida att flytta 
äldre till den större orten i kommunen. Planeringsfilosofin varierar 
dock. I många fall ser kommunen en fördel för äldre att flytta från 
byar till den mindre orten, där de av tradition känner sig hemma. Detta 
underlättar ofta för anhöriga, vilka i många mindre orter har nära till 
de anhöriga1. Under 1990-talet har utflyttningen från glesbygden varit 
mycket kraftig, inte minst sedan 1995 då denna utveckling har 
accelererat (Håkansson och Borgegård, 1999). Detta betyder också att 
åldersbalansen har förändrats så att överrepresentationen av äldre 
hushåll har förstärkts ytterligare. Om denna utveckling fortsätter, 
vilket det idag inte finns tecken som talar emot, innebär detta att 
servicenivån kommer att minska än mer på landsbygden. Sannolikt 
kommer detta att innebära att samhällets kostnader för service till den 
alltmer åldrande befolkningen ökar. I sin tur kan detta innebära en 
starkare press på att koncentrera boendet, något som i så fall betyder 
att kompletterande (eller ombyggda) bostäder måste tillkomma i 
centralorterna (stödjepunkterna). 
 
3.3 Äldre invandrares boende 
Att särskilt studera hur de som invandrat till Sverige beter sig på 
bostadsmarknaden är intressant såtillvida att vi vet att gruppen 
invandrare som helhet är överrepresenterade i hyres- och 
bostadsrättssektorerna. Att referera till invandrare som grupp är dock 
vanskligt då vi också vet att det inom gruppen finns stora skillnader i 
hur man agerar på bostadsmarknaden. De som kommit till Sverige 
under ekonomiskt gynnsamma förhållanden har helt andra 
förutsättningar än dem som har kommit till exempel som flyktingar 
under perioder kännetecknade av ekonomisk åtstramning. Generellt 
har dock hyresrätten har för många invandrare utgjort entrén till 

                                                 
1 Ett exempel på detta finns i Gävle kommun, där den norra delen, Hamrånge, är ett sådant område 
med en liten centralort, Norrsundet, vilken fungerar som upptagningsområde för äldres boende och 
inflyttning från de omkringliggande byarna. 
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bostadsmarknaden. Särskilt flyktinginvandrare har i alla fall till en 
början tankar på att återvända till sitt hemland om situationen där 
förbättras och möjligheter ges. Om det är realistiskt eller ej är inte 
avgörande men denna inställning kan emellertid få till konsekvens att 
många inte vill binda sig vid en ägd bostad, den binder för mycket till 
Sverige och den visar för kamrater och personer inom den egna 
gruppen att man har rotat sig i – dvs integrerats – det nya landet. När 
beslutet att stanna och att eventuellt byta medborgarskap väl är fattat, 
kan antas att inställningen ändras och att intresset för att investera i en 
bostad i Sverige ökar. Många invandrare söker sig då från hyresrätten 
vidare till upplåtelseformer med ett större inslag av ägande. Det är 
känt sedan länge att invandrare är överrepresenterade i bostadsrätten. 
Denna har under relativt lång tid varit en mellanform i boendet, som 
det har varit ekonomiskt möjligt att komma över. Insatserna har till 
slutet av 1980-talet varit relativt måttliga, samtidigt som 
upplåtelseformen har haft ett visst symbolvärde att vara ett snäpp 
”finare” än hyresrätten. Bostadsrätten har varit ett mer lämpligt 
alternativ till hyresrätten än vad äganderätten är då denna ofta har 
varit för dyr att ta sig in i, och dessutom har svårigheterna förstärkts 
genom problem att erhålla banklån. Detta får till följd att invandrade 
hushåll i större utsträckning blir kvar i bostadsrätten medan den för 
svenska hushåll ofta tjänar som en genomgångsbostad på vägen till 
eller från en äganderätt. 
 
3.4 Kvarboende 
Mer än 90 procent av de äldre äldre, dvs de över 80 år bor i eget 
boende. Detta säger något om kvarboende i eget hem. Det är lätt att 
förknippa mycket av de äldres boende med institutioner av olika slag, 
men detta är sålunda inte fallet. Det säger också något om kvarboende.  
 
I olika flyttningsstudier har vi undersökt intresset för att flytta på äldre 
dar. Svaret är att man inte vill flytta och inte heller gör detta i någon 
nämnvärd grad. Detta hänger samman med flera faktorer. Åldrandet 
innebär också att man blickar tillbaka i tiden och minns det som varit 
och man har samtidigt inte så många år kvar att leva, varför frågan om 
planering inför de kommande åren inte är någon stor fråga. Det är 
först när en akut situation uppstår som frågan ställs på sin spets. All 
tillänglig flyttningsstatistik visar ju också låg flyttningsbenägenhet 
med tilltagande ålder, med en liten uppgång i kurvan i samband med 
pensioneringen. 
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I flyttningslitteraturen brukar man skilja mellan stannare och flyttare 
(stayers and movers). I demografiskt hänseende karakteriseras 
flyttarna av att de är unga och ensamboende, medan stannarna är äldre 
hushåll, sammanboende eller ensamstående. Det finns många skäl som 
talar för att äldre önskar bo kvar i sin bostad: 
• Hushållet har alltid bott i bostaden ifråga, och hushållet känner sin 

omgivning, såväl den fysiska som den sociala och det finns därför 
ingen anledning att flytta. 

• En flyttning innebär en ansträngning och en kostnad; denna 
kostnad kan dels vara av ekonomiskt slag (transaktionskostnad), 
men också av mentalt slag (att ta in ny information och sätta in sitt 
boende i ett nytt dagligt aktivitetsfält), liksom av fysiskt slag (att 
flytta inredning etc till ett nytt hem). 

• ”Man vet vad man har, men inte vad man får”, är ett påstående 
som talar för tröghet i boendet. Det är en rädsla (befogad eller ej) 
för det okända och där säkerheten sätts i främsta rummet. 

• Det finns också en viss överdödlighet bland äldre personer som 
flyttar. Även om detta förhållande inte skall överdramatiseras, kan 
man anta att många äldre människor oroar sig för hälsan vid 
flyttningen, något som i sig har en återhållande kraft på tänkbara 
flyttningsinitiativ.  

 
Kvarboende har sålunda en fysisk-demografisk komponent som är 
starkt förklarande att så få äldre människor flyttar. En annan 
förklaring är att man känner till den yttre miljön, dvs man kan 
orientera sig, man känner till var  service finns osv. Dessutom känner 
man sin bostad utan och innan, och det finns ingen anledning att flytta 
eftersom det skulle innebära en förändring av föremål och inredning. 
Denna oro för flyttning tog bostadsföretaget Mimer fasta på när man i 
västerås gjorde ombyggnad på Skallberget, där många äldre bodde. I 
stället för att bryta kontrakten och avhysa de äldre, så hyrde man in 
flyttfirmor som packade ner grejorna i containers och ställde på 
gården. Värdinnor tog hand om de äldre och lotsade dem genom den 
väntan på 2-4 veckor ombyggnaden tog, allt för att minska de äldres 
oro.   
 
3.5 Upplåtelseform 
I äldre bostäder bor gamla människor. Bostadsrätten är en 
upplåtelseform med en stark överrepresentation för äldre hushåll. 
Förklaringar till detta är flera – i de centrumnära delarna av städerna 
finns relativt många äldre bostäder med bostadsrätt. Bostadsrätter, nya 
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eller gamla, i centrala lägen är även av intresse för de medelålders och 
äldre personer som väljer att göra en boendekarriär in till lägenheter i 
centrum. Detta sker när barnen har flyttat hemifrån, villan känns för 
stor och intresset för att kunna utnyttja stadens utbud av olika 
verksamheter ökar. Denna inflyttning till stadens centrala delar 
kommer med största sannolikhet att öka under de kommande åren, när 
den stora gruppen av 40-talister börjar sälja sina villor och visa ett 
intresse för att bo centralt. Då många i den här gruppen bor i stora 
villor till en förhållandevis låg boendekostnad har de dock råd att 
ställa krav på sitt framtida boende. 
 
I en intervjustudie från Västerås ställdes personer som var över 65 år 
och som bott i sin villa i över 15 år och som dessutom inte hade några 
hemmavarande barn, inför frågan om vad som skulle få dem att byta 
bostad. Det som prioriteras högst är lägenhetsstorlek samt kostnaden. 
Man vill ogärna byta ner sig mer än med 1–2 rum och 
boendekostnaden får heller inte vara alltför hög, en ungefärlig 
fördubbling av vad man betalar idag anses som rimligt (Andersson, et 
al, 1992). Andra faktorer som är av betydelse är det geografiska läget, 
den fysiska miljön, tillgång till uteplats eller balkong samt 
upplåtelseform. Uteplatsen är förhandlingsbar då en stor balkong i rätt 
läge kan ersätta denna om lägenheten i övrigt är attraktiv. Man vill 
gärna behålla den förmåga till inflytande över sitt boende som man 
åtnjuter i sitt ägda småhus. Många ser sig därför om efter ett radhus 
eller en lägenhet med bostadsrätt. I hyresrätten anser man sig gå miste 
om möjligheten till egeninflytande (Andersson, et al, 1992). Det är 
dock tänkbart att denna inställning kan förändras då flertalet 
bostadsföretag som handhar hyresrätter tenderar att bli alltmer lyhörda 
inför hyresgästernas önskemål, bland annat då de annars erfar 
svårigheter att få sina lägenheter uthyrda och företagen önskar framstå 
som ett rimligt boendealternativ för olika grupper av hyresgäster. 
 
Småhusägare och bostadsrättsinnehavare har lägre 
flyttningsbenägenhet än dem som hyr sin lägenhet. Om man flyttar 
från ett småhus är det vanligt att man flyttar till ett annat eget småhus. 
Bland de äldsta är flyttning till en bostadsrätt det vanligaste. I de fall 
man flyttar byter man endast ner sig något vad gäller storleken på 
bostaden (Lundin, 1989). Majoriteten av de äldre som bor kvar tycker 
att de trivs bäst där de är och de flesta äldre har inga planer på att 
flytta. Geografiskt vill de flesta äldre bo kvar i sitt nuvarande 
bostadsområde eller till och med kvarter. Ofta har man redan bott 
länge i just detta bostadsområde och den lokala förankringen är stark. 
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Endast en liten andel vill flytta utanför kommunen, en del av dessa vill 
flytta “hem” till sin hembygd, de trakter de en gång kom ifrån 
(Lindström och Åhlund, 1982). Endast ett fåtal flyttar utomlands och 
någon tydlig migrationstrend bland pensionärer som är vanlig i en del 
andra länder (att man s a s “pensionerar sig” någonstans, flyttar ut på 
landet, eller till en plats där det är varmt och bekvämt att bo) kan inte 
skönjas, även om det förekommer. Det gäller då huvudsakligen att 
man flyttar till ett tidigare fritidshus eller en trakt där man har någon 
sorts lokal förankring eller ett fungerande socialt nätverk. Att detta 
fenomen förekommer i större utsträckning i en del andra länder har 
också sin förklaring i att inkomsten sjunker i samband med att man 
går i pension. Detta skapar ett behov av att finna en ny bostad till lägre 
kostnad men gärna med upprätthållande av den standard man har haft 
i sin tidigare bostad. Detta ekonomiska incitament finns inte på 
samma sätt i Sverige. 
 
Trots att äldre idag har stora bostäder, väljer de flesta att bo kvar i 
denna efter det att barnen har flyttat ut. Boendekostnaderna för hus där 
inflyttning skett mellan 1968 och 1976 är fördelaktiga. Man 
uppskattar också det marknära boendet och friheten med att äga sin 
bostad. Ett annat motiv till att behålla bostaden är att man då har plats 
när barn och barnbarn kommer och hälsar på. I den mån man flyttar 
till en annan bostad så är anpassningstiden mellan hushållsstorlek och 
bostadsstorlek stor. Det dröjer många år efter det att det sista barnet 
har flyttat ut tills dess man byter till en mindre bostad, det finns 
således en tröghet i anpassningen (Lundin, 1989). För många sker 
dock ingen anpassning, förrän möjligen i ett senare skede då man är 
nödd och tvungen, då arbetsbelastningen med den egna bostaden blir 
alltför stor. Anpassningen hänger således i högre grad samman med 
hushållets ålder och hälsa än med barnens utflyttning (Borgegård, 
1991; Engström-Henecke, 1989). Det handlar istället om 
kapacitetsrestriktioner som förhindrar individen att välja det boende 
man egentligen föredrar. 
 
Det faktum att äldre hushåll bor i äldre bostäder medför ett problem 
vad gäller generationsväxlingen och förnyelsen av hushållsbeståndet i 
vissa segment av bostadsmarknaden. Det betyder att anpassningen, 
mellan hushållsstorlek och bostadsstorlek blir sämre med hushållens 
ökande ålder. Det finns en tröghet i anpassningen till bostad. 
Kunskapen om denna obalans (sett från statens eller kommunens sida) 
har varit känd sedan länge. I den bostadspolitiska utredningen från 
1981 påpekades detta förhållande, men några konkreta förslag eller 
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incitament för att öka omflyttningen för de äldre hushållen har inte 
kommit fram, vare sig från statens, kommunens eller 
bostadsföretagens sida. Situationen har knappast förändrats under 
1980- och 90-talen, kanske har obalansen mellan hushållsstorlek och 
bostadsstorlek snarast förstärkts. 
 
3.6 Servicehusboende 
Bland många äldre finns det en insikt om att de så småningom 
kommer att flytta till servicehusboende, ett alternativ som är vanligare 
ju äldre personen är (Borgegård, 1991). 
Flertalet äldre som bor i servicehus uppger sig trivas bra. Detta 
förklaras till viss del av att det inte finns några alternativ och det är 
därför lika bra att anpassa sig till situationen (Björnsson och 
Borgegård, 1989). En flyttningen till servicehus föregås ofta av 
diskussioner med make/maka, barn eller hemtjänsten. Oftast sker 
flyttningen då förmågan att klara sig i sin egen bostad har minskat 
drastiskt. De som bor i villa upplever oftast de största problemen när 
underhåll och trädgårdsarbete blir alltför betungande. Det visar sig 
också att man hellre flyttar än betalar för att få en tjänst utförd, såsom 
snöskottning, gräsklippning etc även om det ekonomiskt hade varit 
mera fördelaktigt att bo kvar. Bostaden kan också upplevas som för 
stor. För dem som bor i flerbostadshus kan det vara faktorer som att 
hiss saknas, att lägenheten är obekväm eller att en renovering av huset 
planeras. Det kan också vara så att en av makarna behöver den extra 
hjälpen som kan fås i servicehus och därför flyttar man. De 
huvudsakliga skälen till att vilja flytta till servicehus är den hjälp man 
kan få samt en ökad känsla av trygghet, tillgång till gemensam matsal, 
möjligheter till sällskap samt allmänna hälsoskäl (Björnsson och 
Borgegård, 1989). 
 
De problem som trots allt upplevs i servicehusboendet är ensamhet 
samt att många av de kringboende är relativt dåliga (vårdkrävande) 
och att kontakterna därmed inte blir så täta i den mån de boende har 
någon kontakt alls med varandra. En viss personalbrist upplevs också. 
Då andelen mycket äldre har ökat kraftigt samtidigt som 
ålderdomshemmen har lagts ner har andelen personer med ett stort 
behov av vård hamnat i servicehusboende. Det blir då en stor skillnad 
mellan de relativt friska i området och de som inte kan röra sig utanför 
sin bostad alls, vilket upplevs som en nackdel av de mer 
kontaktsökande äldre i området. Ett stort antal av dem som har flyttat 
till servicehus skulle ha kunnat bo kvar i sin egen bostad med ökade 
hjälpinsatser såsom hjälp med städning, matlagning, inköp samt vissa 
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enklare förändringar i hemmet för ökad framkomlighet (Björnsson och 
Borgegård, 1989; Boverket, 1995)  
Så länge man är frisk och rask är boendet för de äldre således inte 
något större problem. För de äldre som får problem med nedsatt 
rörelseförmåga, sämre syn och hörsel är bostadsalternativen dock inte 
stora, det finns i princip inte ännu något alternativ till servicehusen 
(Borgegård, 1991). De äldre tycks dock trivas relativt väl i 
servicehusen, det man upplever som viktigt är att få bo kvar i sin 
närmiljö och att slippa flytta till andra delar av staden. Det är därför 
viktigt att identifiera var de äldre bor så att detta krav i största 
utsträckning kan tillfredsställas. 
 
3.7 Särskilda boendeformer och seniorboende 
Som ett eventuellt alternativ för friska äldre med en önskan om ett 
boende i en lugn miljö har olika typer av boende för äldre byggts och 
planeras eller diskuteras på olika håll. Under i princip hela 1990-talet 
har bostadsbyggandet stått stilla med undantag för bostäder för två 
särskilda grupper; för studenter i samband med utbyggnaden av 
högskolor och universitet samt äldre, då denna grupp har ökat i antal 
och därmed också behovet av särskilda bostäder för denna grupp. Det 
gäller huvudsakligen olika typer av serviceboende för dem som inte 
längre kan bo kvar i sina tidigare bostäder. Bara under det senaste året 
har fler kommuner gjort bedömningen att det behövs en utbyggnad av 
olika boendeformer för äldre. Ingen kommun räknar med att det finns 
ett överskott på denna typ av bostäder. Ungefär 6 500 bostäder 
planeras idag för äldre och funktionshindrade, ofta är det tidigare 
institutioner och vårdhem som byggs om till eget boende. Flest 
bostäder byggs i Kronobergs- och Blekinge län medan relativt få, med 
hänsyn tagen till antalet äldre, planeras i Stockholms län (Hägred, 
1999). 

Även om olika boendepreferensundersökningar visar att äldre vill bo i 
blandade områden där olika hushållsgrupper finns representerade visar 
det sig att problem uppstår när ungas nattvanor och barnfamiljers 
aktiviteter blandas med de äldres önskan om lugn och ro. Vissa 
bostadsföretag har därför satsat på bostäder avsedda endast för hushåll 
över 55 år, så kallat seniorboende. Det handlar om bostäder speciellt 
för äldre med vissa gemensamhetsutrymmen och där eventuellt även 
vissa servicefunktioner byggs in så att man upplever att man kan bo 
kvar även då krafterna sviker och närmiljön ökar i betydelse. 
Seniorboende är en relativt vanlig boendeform i till exempel 
Nordamerika och man skulle kunna tänka sig att det vore av intresse 
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för kommuner med till exempel attraktiva klimatförhållanden, 
kustkommuner eller kommuner med en stor andel fritidsboende att 
locka till sig nya grupper på bostadsmarknaden. Detta särskilt med 
tanke på att den grupp som nu är på väg att bli äldre, 40-talisterna, 
antas komma att ställa högre krav på sitt boende än tidigare grupper 
har gjort. 
 
De företag som har byggt särskilda seniorbostäder har positiva 
erfarenheter. Även om intresset initialt var svagt har en omfattande 
informationsspridning ägt rum. De boende är nöjda och bostäderna är 
eftersökta. Sannolikt har det geografiska läget stor betydelse liksom 
det faktum att dessa bostäder är relativt nya (eller nyligen renoverade i 
de fall de finns i äldre fastigheter) och därmed fräsha. Även satsningar 
på seniorboende i mindre populära områden har dock visat sig 
framgångsrika och där man normalt inte lyckas hyra ut alla 
lägenheterna är det kö till just seniorboendet. De boende tycks 
uppskatta att det finns en gemensam åldersvariabel och att man 
befinner sig i ungefär samma livssituation. I ett område, ibland bara i 
en fastighet, med bara äldre upplevs boendesituationen som lugnare. 
Det finns exempel på några olika typer av seniorbostäder. Dels de som 
förutom boendet erbjuder tillgång till gemensamma lokaler såsom 
hobbyrum, bastu, samlingsrum och övernattningsrum dels de som 
också erbjuder vissa tjänster såsom hjälp med städning, 
fönsterputsning, personlig hygien samt matservering till 
självkostnadspris. Förutom dessa finns det seniorbostäder som inte 
skiljer sig från annat boende i mer än att inflyttning till bostäderna är 
begränsad till hushåll vanligen över 55 år. Här vill man skapa ett 
boende där de boende har just åldersvariabeln gemensam vilket 
gynnar känslan av boendegemenskap där man bor. 
 
Inom kategorin seniorbostäder finns det exempel på hyresrätter och 
bostadsrätter i flerfamiljshus samt radhuslägenheter med viss 
anpassning av trädgården för att passa äldres sviktande hälsa. Här 
återfinns bostäder i nybyggnation samt i äldre bostäder där en 
anpassning görs till de äldres behov. En sådan anpassning rimmar väl 
med att äldre ofta återfinns i äldre delar av bostadsbeståndet samt att 
de ofta vill bo kvar i sin närmiljö. Det kan då röra sig om att flytta ner 
hissen i markplan, flytta upp tvättstugan från källaren till mark- eller 
våningsplan, inreda gemensamma lokaler för att förbereda 
boendesituationen för äldres förändrade behov. Sådana åtgärder 
minskar behovet av omflyttning vilket gynnar såväl de äldre som 
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bostadsföretagen. Framför allt så ger en sådan anpassning de äldre en 
möjlighet att bo kvar längre i sin bostad2. 
 
Trots de positiva erfarenheterna av satsningarna på seniorbostäder rör 
det sig enbart om punktinsatser där någon eller några fastigheter har 
byggts eller renoverats. Det tycks, vilket är förvånande, inte finnas 
något vidare intresse för att i någon större utsträckning utveckla och 
satsa på fler seniorbostäder från bostadsföretagens sida. 
 
3.8 Boende och demens 
Det finns relativt mycket forskning som bedrivs kring demens idag. I 
en studie i Nordanstig arbetar Anders Wimo med äldre människors 
psyko-sociala status sedan 1995 och denna grupp följs sedan över 
tiden. Detta är en parallellstudie till en studie gjort på Kungsholmen i 
Stockholm. Man vill där se skillnader mellan en stadsbefolkning och 
en landsortsbefolkning och hur miljön påverkar människornas hälsa 
och psyko-sociala tillstånd. Dementa personer kräver ett stort mått av 
vård och omsorg. Vårdtyngden är mycket hög och därmed 
kostnaderna för vården. I en studie från Göteborg (Paulsson 1999) 
krävdes det ca 2 heltidsarbetande personal per demensperson. Därvid 
kommer frågan om boende och livskvalitet samt samhällets kostnad 
som en viktig beslutsgrund. Under 1980-talet var mindre bostäder, 
med vissa gemensamhetsanläggningar en boendeform som började 
byggas (Upplands Väsby 1985). I en studie från Göteborg utvärderas 
demensboende i en ny typ av boende. Det består av en byggnad som 
har formen av en rödmålad lada i anslutning till en bondgård. Den 
smälter in i jordbrukslandskapet och i bebyggelsen. Man tänker inte 
på den som en institution.  
 
I en artikel i Dagens nyheter 3 februari 2000 tas frågan om 
demensvården upp till diskussion. Det är ett par förhållanden som 
karakteriserar vården av demenssjuka: 
• behovet av demensvård är stort och det kommer att öka. Om några 

år antas ca 20 000 personer tillföras vården varje år. 
• antalet vårdhem för demenspatienter är litet. (6 st i hela landet) 
• demensvården kräver kunskaper om vad sjukdomen innebär, och 

hur man behandlar de sjuka och hur personalen skall agera för att 
klara aggressioner och hot. En stor del av vårdpersonalen är 

                                                 
2 Efter samtal angående seniorboende med representanter för Helsingborgshem i Helsingsborg, 
Stångåstaden i Linköping, Malmö Kommunala bostäder samt med en av Riksbyggens 
bostadsrättsföreningenar som erbjuder bostäder för dem äldre än 55 år i Borås. 
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sjukskriven, till viss del kan detta troligen ses som okunskap i de 
speciella vårdproblem denna sjukdom innebär 

• behovet av kunskaper inom demensområdet är stor. 
 
Det kan på rätt säkra grunder antas att kommunerna har dålig 
framförhållning om demensvården samtidigt som detta är ett 
vårdområde som kommer att öka kraftigt. Därtill kommer att denna 
vård är särskilt vårdintensiv, varvid stora kostnader är att vänta.  
 
 
3.9 Äldreboende - ett försök till definition 
I diskussionen kring ’Äldreboende’ kommer frågan ofta upp – vilka är de ’äldre’ 
och hur definierar man denna grupp? Behövs en särskild politik för de äldre och 
deras boende? Det som framkommit under senare år är att bostadspolitiken blir 
mer selektiv och att särskilda åtgärder riktas mot äldre. Det finns därför anledning 
att söka diskutera omfattningen av olika grupper, samt den regionala och lokala 
fördelningen av dessa. Nedan söker vi närma oss dessa frågeställningar. 
 
I vårt försök att definiera ett begrepp utgår vi från boendet. En ansats kan vara att 
betrakta egenskaper hos bostaden och bostadsområdet som instrumentella för den 
boende. Vi antar att de boende, så även de äldre, strävar efter att uppnå vissa mål i 
livet. De egenskaper i boendet som de äldre föreställer sig kunna bidra till att 
sådana livsmål uppnås kommer också att efterfrågas av personen. Värderingen av 
sådana egenskapea sker via de aktiviteter som egenskaperna främjar och som 
bidrar till att uppfylla de äldres livsmål. Sådana aktiviteter kan vara att umgås med 
sina anhöriga, sina gamla vänner eller andra människor.  
 
Önskade egenskaper i bostaden, i vid mening, kommer därför att förändras över 
livscykeln och hur våra liv gestaltar sig. I en viss period i livet tillbringar vi vår 
stor del av vår tid på nöjesställen, en annan i sandlådan med barnen etc. För att få 
ett gott liv som äldre vill man ha sådana egenskaper och tillhörande tjänster som 
främjar de goda aktiviteterna. Se t.ex. den brittiska företeelsen 'Private sheltered 
housing'. Finns inga anhöriga eller att de bor långt bort önskar vi kontakt med 
andra människor. Drabbas man av åldrandets sjukdomar önskas vård och omsorg. 
 
Slutsatsen är att detta kan betraktas som ett ordinärt boende där den boende 
efterfrågar andra "tjänster" av sitt boende än tidigare. Vad återstår då att definera? 
Äldreboende eller vad vi nu vill kalla företeelsen bör därför reserveras till 
boendeformer utöver det ordinära. Det är således en typ av boende då den äldre 
eller för den delen även den yngre individen inte längre själv kan ta vara på sig.  
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3.10 Ekonomi och de äldres boende 
Samtidigt som gruppen äldre ökar och kostnaderna för deras vård och 
service inom den offentliga sektorn ökar så minskar de ekonomiska 
resurserna. Idag ligger en stor del av kostnaderna för äldreboendet på 
kommunerna och dessa vill hålla kostnaderna nere. Att i större 
utsträckning ge vård i hemmet, snarare än på institutioner, ses som ett 
sätt att minska utgifterna. Huruvida det verkligen ger minskade 
kostnader jämfört med servicehus är dock osäkert. Ett problem vad 
gäller äldreboende är att samstämmighet saknas mellan målen för 
äldreboendet och den ekonomiska verklighet kommunerna likaväl 
som de äldre lever i (Borgegård, 1991). Ett integrerat boende kan 
komma att stå i konflikt med ambitionen att begränsa 
kostnadsökningarna och målet om valfrihet kan komma att begränsas 
av att de äldres hälsostatus och ekonomiska status ger dem färre 
boendealternativ. För kommunerna gäller det att göra politiska 
avvägningar mellan olika mål som står i konflikt med varandra. Det 
gäller också att öka sin kunskap om hur äldre människor har ordnat 
sitt boende samt vilka önskemål de äldre har om sitt framtida boende. 
 
Rörligheten i samhället är relativt stor. Ser man till de som byter 
bostad under en femårsperiod uppgår dessa till ca 70 procent, men 
rörligheten är inte jämnt fördelad i befolkningen. Några fakta kring 
rörligheten kan fungera som riktvärden för att bedöma behoven av 
bostäder lokalt. 
 
 
4. NÅGRA FÖRÄNDRINGSFAKTORER 
Det finns anledning att studera förändringar i de preferenser olika 
individer och grupper har vad gäller boendet. Det kan gälla 
förändringar i livsstil och i synen på bostaden, förändringar som 
påverkar boendekarriären för såväl individen eller hushållet som andra 
hushåll som agerar på bostadsmarknaden. Sådana förändringar 
påverkar också efterfrågan på olika typer av bostäder.  
 
4.1 Bostadsrätten – förändringar av institutionella förhållanden 
De institutionella förhållandena ändras ständigt på bostadsmarknaden. 
Under senare år har bostadsbidragen minskats, såväl till hushåll som 
till själva bostaden eller fastigheten och därtill har fastighetsskatten 
ökat. Bostadssektorn har därvid förändrats från att tidigare ha varit en 
finansiell kostnad för staten till att ge ett nettobidrag till statskassan. 
Det finns dock flera områden för tänkbara förändringar, vilka kan 
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komma att påverka bostadsmarknaden och bostadsrätten, dess 
ställning och attraktivitet.  
 
I en pågående statlig utredning görs en översyn av 
bruksvärdessystemet. Detta system har under flera år ifrågasatts, och 
hyresvärdar har önskat att den så kallade lägesfaktorn skall tillåtas slå 
igenom i hyressättningen. Beroende på utfallet av denna studie och 
den politiska processen som därefter följer, kan olika utfall tänkas. En 
mer lägesanpassad hyressättning, kan förväntas pressa upp 
hyreskostnaderna i centrum och eller i attraktiva lägen. Därvid kan 
antas att betalningsförmågan kommer att verka än mer selekterande på 
de hushåll som får tillgång till dessa bostäder. 
 
En annan politisk diskussion gäller neutralitet mellan 
upplåtelseformerna (Fastighetsbeskattningskommittén). Därvid ökar 
pressen på att beskatta bostadsrätten, något som kan få följdverkningar 
på hyresnivåerna och därmed på bostadsrättens attraktivitet. 
 
4.2 Nya boendeformer - om seniorboende – ett framtidsalternativ? 
I Sverige har seniorboendet ännu inte fått så stort gensvar. Det kan 
bero på flera saker, till exempel att kunskapen om seniorboendet ännu 
är liten och att det därmed uppfattas som om det finns ringa eller 
endast litet intresse för den här typen av boende inom hela gruppen 
äldre. Då intresset från kommuners och bostadsföretags sida än så 
länge är svalt, är utbudet av seniorbostäder fortfarande relativt litet 
vilket innebär att nyhetsspridningen om boendets eventuella fördelar 
tar längre tid. En idé med seniorboende är att det kan finnas viss form 
av service, eller gemensamma lokaler, och detta är något som av 
många potentiella seniorboende uppfattas som onödigt och en kostnad 
man inte vill betala för. Att intresset för seniorboende är lågt kan 
också hänga samman med en tröghet att över huvud taget tänka på 
ålderdomen; det är först när man står inför avgörande förändringar 
som man också kan fatta dessa beslut. Även namnet seniorboende kan 
tillskrivas en viss betydelse då det antyder en kategorisering och 
kanske kan detta för en del ge något negativa associationer. 
 
 
4.3 Äldre invandrare – bostadsrätten som ett boendealternativ 
Det är känt sedan länge att invandrare generellt och vissa grupper av 
invandrare i synnerhet, är överrepresenterade i såväl hyres- som 
bostadsrätten. Gruppen äldre invandrare ökar i samhället och det är 
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inte självklart att olika invandrargrupper i stort sett har liknande 
preferenser som den i Sverige födda befolkningen.  
 
4.4 Bostaden – permanent och temporär 
Traditionellt delas bostadsmarknaden upp efter upplåtelseformer och 
hustyp. Det finns emellertid ytterligare en indelningsgrund, vilken kan 
vara av intresse att närmare penetrera, nämligen permanentboende 
kontra fritidsboende, eller temporärt boende. Den senare kategorin 
innehåller många olika typer, alltifrån små, och omoderna fritidshus, 
till stora nybyggda bostäder, vilka standardmässigt fungerar som 
vilken permanentbostad som helst. Detta är en form av temporärt 
boende, såväl på nära avstånd från permanentbostaden som på längre 
avstånd, eller till och med utomlands. Den bostadspolitiska betydelsen 
av detta alternativa boende är att det kan ge följdeffekter på 
permanentboendet och efterfrågan på det mer traditionella 
bostadsbeståndet. Ett exempel får tjäna som illustration. Ett hushåll i 
övre medelåldern säljer sin villa för att de har för mycket att göra med 
trädgården och för stora ytor att hantera, och flyttar in en mindre 
bostad i centralt läge. Fritidshuset fungerar som en ersättning för 
fritidssysselsättningen att sköta en trädgård. Flera andra exempel på 
boendekarriärer i vilket fritidsboendet är ett alternativ till boende kan 
tänkas. Det vore av intresse att söka kvantifiera dessa övergångar 
mellan olika boendeformer. 
 
 
4.5 Förbättrad hälsa – längre liv – om olika handlingsalternativ 

för boende 
Genom att hälsotillståndet bland äldre människor förbättras, genom 
utbyggnaden av pensionsförmånerna och genom en mer flexibel 
pensionsålder, kan antas att förutsättningarna för en ökad 
bekvämlighet i boendet ökar. Det tidigare genomsnittliga antalet 
flyttningar under en livstid – tio - kan på sikt förväntas öka, vilket 
innebär relativt stora förändringar på de lokala bostadsmarknaderna. 
Man kan anta att dessa förändringar sker över hela landet, men att det 
rumsliga utfallet varierar. Detta beror inte enbart på hushållens 
preferenser och betalningsvilja och -förmåga, utan också på de lokala 
förutsättningarna. En attraktiv miljö och en politisk vilja till 
bostadsproduktion kommer därvid att vara ett verksamt 
konkurrensmedel om nya hushållsgrupper. Kommuner och 
bostadsföretag kommer att profilera sig för att få de resursstarka och 
friska hushållen, och trycket på servicebostäder kommer dessutom 
sannolikt att öka.  
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