
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 

 

 
 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 
 

 
 
 
 

Eva Gustafsson 
Maria Wernerheim 

 
 

 
Varför bor människor i hyresrätt? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fastighetsekonomi 
C-uppsats 

 
 

 

Datum/Termin:   VT 2007 

Handledare: Tommy Bergquist 



Varför bor människor i hyresrätt?   

 

 

Sammanfattning 

Varför väljer människor att bo i hyresrätt, är frågan vi ställer oss inför detta arbete. En bostad, 
oavsett boendeform, är komplex och bostadsmarknaden uppvisar en rad särdrag. Exempelvis 
är en bostad odelbar – den kan inte enkelt ersättas med en annan likvärdig. Den bristande 
rörligheten som råder på bostadsmarknaden, i kombination med att det tar lång tid att 
producera en ny bostad, påverkar marknaden. Variationerna i efterfrågan påverkar priserna 
och eventuell kötid för att få en bostad. Vidare har marknaden informationsproblem, det är 
svårt att skaffa information om en specifik bostad. Hushållen flyttar dessutom relativt sällan 
vilket ökar informationsproblemen. Att flytta är förenat med transaktionskostnader av olika 
slag vars art och storlek beror på vilken boendeform ett hushåll väljer att lämna. 

Bostadsföretagen, både de allmännyttiga kommunala bostadsbolagen och de privata 
hyresvärdarna är eniga om att hyresrätten behöver utvecklas för att bibehålla eller helst öka 
sin attraktivitet gentemot övriga boendeformer. Bostadsföretagen har ett antal olika idéer om 
hur detta skall åstadkommas. Några bostadsbolag har redan påbörjat och till viss del även 
genomfört projekt vars syfte är att göra boendeformen hyresrätt mer attraktiv. Som vår 
frågeställning klargör funderar vi kring varför människor väljer att bo i hyresrätt och då 
framför allt de som har reella alternativ. Vet bostadsföretagen varför deras olika kategorier av 
hyresgäster valt att bo just i hyresrätt och vilken den avgörande faktorn är? 

Vi valde att genomföra våra intervjuer bland hyresgästerna i ett bostadsområde i Åmål som 
heter Adolfsberg. Området producerades på 1960-talet men är inget typiskt 
miljonprogramsområde. Området ligger inom tätort, nära service och skolor och från många 
av husen har man utsikt över Vänern. Vi samtalade med elva personer med olika 
förutsättningar och i varierande ålderskategorier och försökte ta reda på varför just de hade 
valt hyresrätten som boendeform.  

De slutsatser vi kan dra utifrån resultatet av vår undersökning är att boendeformen hyresrätt 
väljs av individer som: 

- Önskar flexibilitet i det avseendet att de i princip när som helst kan välja att flytta.   

- Vill slippa ansvar för fastighetsskötsel 

- Efterfrågar den service och den trygghet som följer med hyresboendet genom att man 
bara kan ringa vaktmästaren om problem uppstår i lägenheten. 

- Inte anser sig ha ekonomiska förutsättningar för någon annan boendeform. 

Vi har även kommit fram till att allmännyttan nyttjas av alla kategorier av hushåll samt att 
andelen äldre fortsätter att öka. 

Vår slutliga uppmaning till de allmännyttiga bostadsföretagen som vill utveckla hyresrätten 
som boendeform är: Satsa på service och trygghet! 
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1. Inledning 

VVi rreeddooggöörr i detta kapitel för bakgrunden till vårt ämnesval och problematiseringen som 
leder oss vidare till aktuella frågeställningar och uppsatsens syfte. För att öka förståelsen och 
underlätta för läsarna presenterar vi även de avgränsningar vi gjort i vårt arbete. 

1.1 Bakgrund 

Vi, författarna till denna uppsats, har ett stort intresse i hus, hem och boende i största 
allmänhet. Som slutkurs i fastighetsekonomiprogrammet ingår momentet att skriva en C-
uppsats och naturligt för oss var då att söka ett ämne som relaterar till vårt intresse. Våra 
inledande funderingar innehöll framför allt tankar på hur människor vill bo, vilka preferenser 
som är viktigast och vilka faktorer dessa val baseras på. Det är dock inte helt enkelt att 
definiera vare sig hur man faktiskt vill bo eller vilka boendepreferenser som är viktigast. 
”Boendet är helt enkelt en för stor del av livet för att behandlas som ett fenomen” (Schéele 
1994 s. 84). 

I det fortsatta sökandet efter uppsatsämne började vi fundera över om alla boendeformer i 
realiteten är tillgängliga val för alla boendekonsumenter. År 1987 gjorde Stefan Dahlgren och 
Ola Siksiö en genomgång av ett antal befintliga studier av hur människor anser att de vill bo. 
De menar att frågan om vad som styr hushållens val av bostad är mycket komplicerad. 
Förutom önskemål om fysiska preferenser i bostaden påverkas valet ytterligare bland annat av 
hushållets storlek, ålder och livsstil. Till detta kommer dessutom hushållets reella 
betalningsförmåga samt slutligen deras betalningsvilja. Skillnader mellan olika boendeformer 
diskuteras och Dahlgren och Siksiö avslutar sin rapport med förslaget att undersöka varför 
hushållen befinner sig i hyresrätten som boendeform. 

Följande citat ökade vårt intresse att ta reda på varför människor med möjlighet att välja 
alternativa boendeformer trots allt väljer hyresrätt: 

”Men kan jag få slippa bära mitt hus som ett ok på ryggen? Jag vill bara bo, äta 
ostsmörgås i mitt standardiserade kök och när jag dör lämna över till en 
medmänniska? Är inte det allmännyttans idé, en frihet för oss som inte vill äga, 
för oss som inte förstår varför en privatperson ska äga huskroppar han inte lagt 
en enda njure, lever, lunga eller sten på själv. Bostaden som livsinvestering 
som status och tjusig adress –  

Vill inte.  
Vill inte äga mitt boende.  
Vill inte investera.  
Vill inte.” 

Med dessa ord uttrycker Lena Andersson i boken Att bo är viktigt – allt tyder på det 
(Andersson et al. 2000), sin ovilja mot att äga sitt boende. Lena Andersson är en person som 
klart och tydligt har gjort ett aktivt val i sitt boende. Hon vill inte bo i någon annan 
boendeform än hyresrätt. 
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Likaväl som hon inte vill bo i någon annan form så finns personer som inte har något val. Det 
krävs en viss ekonomisk ställning för att kunna investera i ett eget boende, det räcker inte att 
enbart ha viljan eller ambitionen att äga sitt hem. Vidare är det givetvis så att alla inte heller 
vill äga sitt boende utan väljer att bo i hyresrätt av olika anledningar.  

1.2 Förklaringar 

Nedan förklaras några förkortningar som vi använder oss av i uppsatsen: 

SABO – de allmännyttiga bostadsföretagens organisation 
KBAB- Karlstads Bostads Aktiebolag 

ÅKAB – Åmåls Kommunfastigheter Aktiebolag 
VLU – valfritt lägenhetsunderhåll 

1.3 Problematisering och frågeställningar 

SABO och de privata hyresvärdarna är eniga om att hyresrätten måste utvecklas för att 
behålla och helst öka sin attraktivitet gentemot övriga boendeformer. Genom denna 
utveckling avser man att skapa hyresrätter mer anpassade efter de enskilda hushållens behov 
och efterfrågan. Denna överenskommelse kom till stånd emellan Hyresgästernas Riksförbund, 
Sveriges Fastighetsägarförbund och SABO den 25/1 2001.  

En bostad, oavsett slag, är mycket komplex och som produkt är den att betrakta som så 
mycket mer än bara väggar, golv och tak. Bostadsmarknaden uppvisar ett antal särdrag. 
Bostäder är komplexa och odelbara och det är inte en enhet bostad som efterfrågas utan ett 
knippe olika egenskaper som olika bostäder har i olika grad och i olika kombinationer. Vidare 
är bostäder heterogena, en bostad kan inte enkelt ersättas med en annan likvärdig. De är också 
orörliga och varje bostad är unik, i alla fall i fråga om läget. Var man bor kan ofta vara 
viktigare än hur man bor (Lindbom red. 2001). 

Den brist på rörlighet som råder på bostadsmarknaden, i kombination med att det tar lång tid 
att bygga nya bostäder, påverkar marknaden genom variationer i efterfrågan. Dessa 
variationer kan leda till stora prisförändringar eller till variationer mellan kö och vakans. 
Bostadsmarknaden har informationsproblem, det vill säga, det är svårt att skaffa relevant 
information om en viss bostad. Informationen förbättras stadigt och blir mer tillgänglig för 
många via Internet. Trots detta förekommer det ändå stora skillnader mellan olika objekt och 
kvalitén på den givna informationen. Detta är särskilt påtagligt för hyresmarknaden där 
kvalitén i boendetjänsten bland annat påverkas av grannarnas beteende. Hushållen byter 
bostad relativt sällan vilket bidrar till att öka informationsproblemen. Att byta bostad är också 
förenat med olika slags transaktionskostnader, vilket är en bidragande faktor till att människor 
inte flyttar så ofta (Lind & Lundström, 2007). 

De olika boendeformerna erbjuder i grunden samma tjänst, nämligen ett boende. De olika 
boendeformerna kan ses som tre olika nivåer av ansvarstagande för skötsel och service som är 
knutet till boendet. En fastighetsägare har det fulla ansvaret för att underhålla sin fastighet 
medan en hyresgäst som bor i hyresrätt i princip inte har något ansvar alls då hyresvärden har 
förbundit sig via hyreskontraktet att leverera vissa tjänster. Olika försök har gjorts och görs 
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fortlöpande att förändra hyresrättens egenskaper i riktning mot äganderättens. Resultaten har 
dock varit varierande. Problem uppstår ofta på grund av att det krävs stort och långsiktigt 
engagemang. Då det enskilda hushållet inte kan ta med sig något av det extra värde som 
skapas har problem uppstått med motivationen hos hyresgästerna på lite längre sikt. Ett annat 
vanligt problem är så kallade ”free riders” som utnyttjar fördelarna men inte själva bidrar med 
vare sig engagemang eller arbete. Dessa individers agerande gör att övriga från början mer 
engagerade hyresgäster tröttnar och hela projektet faller. (Lind & Lundström, 2007). 

En alternativ väg att gå för att utveckla hyresrätten är att utgå ifrån grundservicen som ingår 
när man bor i hyresrätt och bygga ut denna med tilläggstjänster som kunden kan välja att köpa 
till utifrån behov och ekonomiska förutsättningar. För vissa grupper utgör bostaden dessutom 
en signal om vilken livsstil som valts och har en social statusfunktion. För dessa individer är 
det således viktigt att hyresrätten ges attribut som de boende kan relatera till. Vissa hushåll 
kan tänka sig en mycket låg servicenivå medan andra hushåll efterfrågar högre servicegrad 
(Lind & Lundström, 2007). Dessa olika nivåer benämns av en del aktörer som VLU – valfritt 
lägenhetsunderhåll hos andra som ”valbar hyra”. Innehållet och upplägget varierar mellan 
olika hyresvärdar varför det är svårt att definiera vad resultatet för en enskild hyresgäst blir. 

Bolagen fokuserar på sina kunder och deras behov snarare än på sina fastigheter, detta i ett 
försök att stärka sin ställning på boendemarknaden. ”Vårt tidigare produktionsorienterade 
synsätt skall bytas till ett synsätt som utgår från kundernas behov.” (KBAB Årsredovisning 
1998 s. 4). Det är av olika skäl eftersträvansvärt för bostadsbolagen att skaffa sig långsiktiga 
hyresgäster. ”Det anses vara fem till tio gånger så dyrt att skaffa sig en ny kund som att 
behålla en existerande.” (Gummesson 1994 s. 236).  

Hur attraktivt ett bostadsområde är påverkas i hög grad av vilken typ av människor som bor 
där. Enligt Lind och Lundström (2007) finns det studier som visar att de flesta är beredda att 
betala mer i hyra om hyresvärden ställer relativt höga krav på dem som får flytta in i en 
fastighet. De kommunala bostadsföretagen försöker idag hålla en skarp linje mellan vad som 
är deras ansvar och vad som är socialförvaltningens ansvar. Låter man problemhushåll flytta 
in i ett område leder detta ofta till att skötsamma och lönsamma hyresgäster väljer att lämna 
området och en nedåtgående spiral skapas.  

Ekonomiskt svaga hushåll väljs i hög grad bort av de privata hyresvärdarna och bankerna 
vågar inte låna ut pengar till dem vilket innebär att ett privatägt hus eller en bostadsrätt inte är 
något alternativ. Det enda tillgängliga alternativet för större delen av denna kundgrupp är i 
bästa fall ett boende som hyresgäst i allmännyttan (Lind & Lundström, 2007).  

I boken Bostadspolitik för tjugohundratalet uttryckte författarna (Törner & Vedung (red.) 
1997, s. 24) följande ”då allmännyttan måste tillgodose alla invånares bostadsbehov utan 
diskriminering så tvingas de acceptera fattiga hushåll och andra kategorier som betraktas som 
risker av andra hyresvärdar.” Dessa individer har helt enkelt inga andra möjligheter att få 
tillgång till någon annan boendeform, de är med andra ord tvingade att bo i allmännyttan.  

Utifrån ovanstående reflektioner har vår nyfikenhet på den verkliga anledningen till varför 
olika hushåll har valt hyresrätten som boendeform växt. Vi undrar framför allt: 

− Bor människor i hyreslägenhet för att de aktivt valt detta eller för att de helt enkelt 
saknar alternativ? 

− De som har alternativ, varför har de valt hyresrätt som boendeform?  
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Vi tror att svaren på dessa frågor är viktiga aspekter som hyresbolagen bör förhålla sig till när 
de anpassar och utvecklar sin boendeprodukt. Idag verkar bostadsbolagen fokusera på 
valfrihet och medbestämmande och göra det till nyckelkriterier. Det är då viktigt att bolagen 
är medvetna om varför deras hyresgäster valt just hyresrätten som boendeform. Om de 
glömmer bort den aspekten finns risk att bolagen fokuserar på fel saker, formulerar fel mål 
och visioner som i slutänden påverkar resultatet negativt. 

1.4 Syfte 

Syftet med den här uppsatsen är att ta reda på varför människor bor i hyresrätt och varför de 
som har andra alternativ ändå väljer hyresrätt. 

1.5 Avgränsningar 

Våra teoristudier utgår huvudsakligen ifrån allmännyttiga bostadsteorier. Vi valde att 
genomföra vår undersökning i ett allmännyttigt bostadsområde i Åmål som heter Adolfsberg.  

Vi har valt att avstå från den politiska diskussionen om vad olika bidrags varande eller inte 
varande har för effekter på allmännyttan samt kommande satsningar inom olika områden. 
Istället har vi valt att fokusera vår undersökning på det aktuella läget som gäller för de 
befintliga hyresgäster vi träffat. 

På grund av tidsbrist har vi varit tvungna att begränsa vår undersökning enligt ovan. Det 
skulle ha varit intressant att genomföra en undersökning på bredare front och inkludera 
hyresgäster boende hos privata hyresvärdar. Vi skulle då även studerat förekomsten och 
storleken på eventuella bidrag bland hyresgästerna. Inom ramen för denna uppsats har vi dock 
fått nöja oss med att undersöka allmännyttan och vårt resultat kan därmed inte direkt sägas 
gälla även för hyresgäster boende hos privata hyresvärdar 

.
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2. Teorier och tidigare arbeten 

DDetta kapitel syftar till att återge, för vår frågeställning, relevanta teorier och tidigare 
arbeten som gjorts inom området. Vi utgår ifrån teorier som anknyter till vårt ämne och 
presenterar även en del bakgrundsinformation och statistik som berör hyresrätt och 
allmännyttan.  

2.1 Kort bakgrund om allmännyttan 

Det finns någon form av allmännytta i ett flertal länder i världen och det förekommer 
åtminstone två olika former av allmännytta. Den ena formen är en typ av integrerad 
allmännytta där marknaden är tillgänglig för alla. Den andra formen benämns dualistisk 
allmännytta där marknaden endast är tillgänglig för vissa grupper efter en behovsprövning. 
Marknader som har den integrerade allmännyttan kännetecknas av att en lägre andel av 
befolkningen äger sina bostäder jämfört med en marknad med den mer reglerade formen av 
allmännytta. På en integrerad marknad konkurrerar allmännyttan i princip med de privata 
hyresvärdarna om de tillgängliga hyresgästerna. En dualistisk hyresmarknad har istället dels 
en oreglerad marknad som konkurrerar om de tillgängliga hyresgästerna som kan betala 
marknadsmässiga hyror, dels en hårt styrd offentligt ägd hyressektor där hyresgästernas behov 
prövas. De senare lägenheterna blir därmed endast tillgängliga för en mycket begränsad del av 
befolkningen som har särskilda behov. Sverige, Nederländerna, Schweiz och Österrike är 
exempel på länder som använder ett integrerat allmännyttigt system. Exempel på länder som 
använder det dualistiskt allmännyttigt systemet är England, Irland och USA. (Bengtsson & 
Kemeny 1997). 

I Sverige väcktes tanken på en allmännyttig bostadsmarknad efter bostadskrisen på 30-talet. 
Genom att kommunerna engagerade sig som byggherrar och hyresvärdar skulle 
bostadsmarknaden komma i balans. En teori som framfördes år 1946 av dåtidens experter, 
Gunnar Myrdal och Alf Johansson, var att kommunernas engagemang skulle påverka hela 
bostadsmarknaden positivt. Under en lång period uttalades ambitionen att samhället med hjälp 
av god arkitektur och stadsplanering skulle påverka människornas sociala beteende och 
genom detta skapa ett gott samhälle. Det framhölls också att de allmännyttiga bostäderna var 
något som alla medborgare skulle ha nytta av och kunna bo i. (Ramberg 2000).   

Redan år 1937 framförde Alva Myrdal i en offentlig diskussion att bostäderna inte skulle 
utgöra tvångströjor utan anpassas efter hyresgästernas enskilda behov – standardlägenheternas 
tid var förbi. Hon var en tidig förespråkare av den flexibilitet som idag verkar efterfrågas i 
boendet. Med tanke på hur homogent byggandet var under de efterföljande åren var denna 
tidiga tanke på flexibilitet inte så utbredd bland allmänheten. Den rådande bostadsbristen 
bidrog till att hushållen inte ställde några höga krav på sitt boende då många var nöjda enbart 
med att ha fått en egen bostad. (Sax (red.) 2006). 

I slutet av 1970-talet genomförde Michael Stegman och Howard Sumka en omfattande 
undersökning av bostadsefterfrågan i småstäder i USAs sydstater. De kom fram till att de 
flesta låginkomsthushåll inte efterfrågar någon annan bostad då deras inkomst stiger. En 
bostad är en av livets nödvändigheter och därmed går en stor del av inkomsten till att betala 
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boendet. Detta gör att låginkomsthushållen har andra pressande och eftersatta 
konsumtionsbehov att tillfredsställa utöver själva boendet. Eventuella inkomstökningar går 
därför främst till mat, kläder och varaktiga konsumtionsvaror istället för till en ökad 
boendekonsumtion. (Dahlgren et al. 1987). 

Senare årtiondens genomförande av det så kallade miljonprogrammet, där bostadsbristen 
skulle byggas bort, kännetecknas av homogena bostadshus som byggdes i det som då var 
förorter till de större städerna. Många av dessa områden betraktas idag som mindre attraktiva 
och dras med problem som segregation i olika former och låg attraktivitet. (Sax (red.) 2006). 

Under rekordåren som miljonprogrammet också kallas, var förvaltningen underordnad 
produktionen och med förvaltning avsågs främst teknisk förvaltning, drift och underhåll. 
Hyresgästerna sågs som ett kollektiv i behov av fler och bättre bostäder och det betraktades 
som bostadsföretagens uppgift att producera bostäder i stor mängd till en rimlig kostnad åt 
denna anonyma skara. De bostäder som byggdes under och efter rekordåren kan betraktas 
som två ytterligheter och förändringen kan beskrivas i ett antal motsatspar: 

”från modernt till postmodernt, från bruksvärde till symbolvärde från periferi 
till centrum, från funktionsuppdelning till funktionsuppblandning, från likhet 
till variation, från ny teknik till beprövad, från storskalighet till småskalighet, 
från öppet till slutet, från ljus till mörker, från insida till utsida. Man skulle 
kunna tillägga från billigt till dyrt. Det industriella byggandet med långa serier 
var betydligt billigare”. (Ramberg 2000, s. 244). 

Efter miljonprogrammet har allmännyttan producerat få hyresbostäder totalt sett. Men den 
produktion som trots allt genomförts har till större delen kännetecknats av låghus, småhus och 
radhus i småskaliga miljöer – miljonprogrammets raka motsats alltså. Visst har även större 
lägenhetshus producerats i viss mån, framförallt i storstäderna och i centrala eller på annat sätt 
attraktiva miljöer. (Sax (red.) 2006).  

2.2 Allmännyttan idag 

Även idag vill politiker framhålla allmännyttan som en tillgång som är tillgänglig för oss alla. 
Allmännyttan måste dock förändras för att bibehålla och öka sin konkurrenskraft gentemot 
övriga boendeformer. En del förändringar har sedan inletts medan andra ligger i framtiden. 
Allmännyttan är ett begrepp som egentligen består av många olika aktörer med olika 
utgångslägen. Då dessa olika aktörer verkar på olika marknader kommer 
förändringsprocessen att befinna sig i olika stadier beroende på marknad. I den statliga 
utredningen SOU 2001:27, fastslås att det är mycket viktigt för hyresrättens framtida 
konkurrenskraft att allmännyttan utvecklas i en riktning där den tillåter större valfrihet än 
idag. ”Utgångspunkten bör vara att den enskilde hyresgästen skall ha så stort inflytande som 
möjligt över sitt eget boende” (SOU 2001:27, s. 134). Det poängteras dock att balans måste 
råda mellan hyresgästernas besittningsskydd och andra rättigheter och möjligheterna för 
hyresvärdarna att erbjuda flexibilitet och valfrihet. Utredningen föreslog att de allmännyttiga 
bostadsföretagen skulle få möjlighet att göra avsteg från hyreslagstiftningens tvingande regler. 
Förslaget baserades på att de allmännyttiga bostadsföretagen inte drivs av vinstintresse och 
därmed inte har något intresse av att utnyttja sin starkare ställning på hyresgästernas 
bekostnad.  
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2.3 Ökat inflytande och större valfrihet  

Det faktum att hyresgästerna idag i allt större utsträckning får inflytande över sitt boende, och 
i och med det även kan påverka sina boendekostnader bör relationen mellan hyresgäst och 
bostadsbolag påverkas positivt. Vissa befintliga marknadsföringsteorier antyder i alla fall det.  

”Med begreppet kundprocess vill vi lyfta fram att kunden själv, direkt och 
aktivt är med och påverkar resultatet i termer av kvalitet och mervärde. 
Kundens roll, delaktighet och ansvar i tjänsteproduktionen måste därför 
tydliggöras. Detta är en viktig uppgift i tjänsteutvecklingen, men kanske ännu 
viktigare är att utveckla enkla, kundvänliga, pedagogiska processer som 
kunden lätt kan lära sig. Ju enklare för kunden att medproducera desto mindre 
fel torde uppstå i processen och desto högre processkvalitet uppnås. 
Processkvalitén, i ett kundperspektiv är ett resultat av kundens värdering av sitt 
deltagande och sin upplevelse av processen” (Arnerup-Cooper & Edvardsson 
1998, s. 41). 

”Ju fler aktiviteter som överflyttas på kunden, desto större blir ofta 
flexibiliteten, vilket är positivt för den kundupplevda kvaliteten och 
produktiviteten” (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998, s. 41). 

Enligt Lindbom (red.) (2001), är en tendens att skapa ökad valfrihet för hyresgästerna genom 
de tjänster som antingen kan köpas via fastighetsägaren eller utföras av hyresgästen själv. Det 
kan exempelvis gälla trappstädning eller inre underhåll så som tapetsering och målning. Enligt 
samma källa finns även en tendens att bostadsföretaget medverkar till och levererar en del 
kringtjänster vilket kan innebära så skilda saker som exempelvis bredband eller biluthyrning. 
Denna tendens bekräftas även av KBABs VD Mats Enmark1. Enligt honom bokar många av 
deras äldre hyresgäster sin städning via KBAB istället för via hemtjänsten i kommunen. De 
allmännyttiga bostadsföretagens intresseorganisation, SABO, har lanserat begreppet ”valbar 
hyra” och som namnet antyder så kan hyresgästerna välja bort eller välja till en viss standard 
och service som skall ingå i boendet och betalar hyra därefter (Lindbom (red.) 2001). 

Redan 1987 funderade Dahlgren och Siksiö över det faktum att allmännyttans bostadsbolag 
ändrar boendeförhållandena för sina hyresgäster. Allmännyttan vill införa och har på många 
orter redan infört möjligheter till tillval och varierat standardutbud i hyresrätterna. De har 
även utökat underhållsansvaret för sina hyresgäster. Dessa åtgärder benämns ofta som VLU – 
valfritt lägenhetsunderhåll eller ”valbar hyra”. Detta kan innebära att just de faktorer som var 
anledningen till att en stor del av hushållen valt just hyresrätt som boendeform försvinner. 
(Dahlgren & Siksiö 1987). 

I boken Allmännyttan – Välfärdsbygge 1850-2000 (Ramberg 2000) framhålls 
kundanpassning, konkurrens, marknadskunnande och ekonomi som de stora frågorna för 
allmännyttan att förhålla sig till under 1990-talet. Detta har sammanfattats i uttrycket 
affärsmässig allmännytta där ökad ekonomisk effektivitet och fortsatt differentierad syn på 
hyresgästen prioriteras. Man undviker därmed att betrakta hyresgästerna som ett kollektiv 
utan beaktar att de har olika önskemål och behov. Den nya affärsmässiga fokuseringen 
medförde att hyresgästerna kom att betraktas som kunder med individuella preferenser och 
behov istället för hyresgäster som hyr en befintlig standardiserad lägenhet. 

                                                
1 Mats Enmark VD Karlstads Bostads AB (KBAB), föreläsning vid Karlstads Universitet den 20 februari 2007. 
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För att förtydliga skillnaden mellan den nya affärsmässiga kundfokuseringen och den tidigare 
produktfokuserade fokuseringen återger vi här Fellessons uppställning av produkt- och 
kundfokus (Fellesson 1998, s. 11):  

Produktfokus Kundfokus 

Fastighetens avkastning står i centrum Mervärde för kunden genom boendet står i 
centrum 

Framgång genom fastigheternas avkastning 
och effektiv finansförvaltning  

Framgång genom nöjda och lojala kunder i 
långsiktiga kundrelationer 

Medlet är kostnadseffektivt producerade 
och förvaltade bostäder av hög 
expertdefinierad kvalitet 

Medlet är effektivt producerade 
boendetjänster av hög kunddefinierad kvalitet 

Företaget tillhandahåller produkten 
”bostad” 

Företaget tillhandahåller tjänster som löser 
kundens boendeproblem 

Företaget behöver kompetens för att bygga, 
förvalta och förädla dessa bostäder 

Företaget behöver kompetens för att ta fram 
och tillhandahålla boende med hög 
kundupplevd kvalitet 

 

Utvecklingen mot ett ökat boendeinflytande inom hyresboendet stöds även av icke 
allmännyttiga bolag. Under en sammankomst mellan Hyresgästernas Riksförbund, Sveriges 
Fastighetsägarförbund och SABO den 25/1 2001, träffades en överenskommelse om att 
utveckla hyresboendet. Parterna enades om att diskutera hur man kan utveckla hyresrätten för 
att få en välfungerande hyresmarknad med hyresbostäder som efterfrågas av hyresgästerna. 
Målsättningen är att hyresrätten skall vara ett minst lika attraktivt boende som andra 
upplåtelseformer. Inledningsvis diskuterades hur man kan utveckla tryggheten i hyresboendet 
samt hur hyresgästernas inflytande över sitt boende individuellt och gemensamt i ett hus kan 
utvecklas. Hyresgästernas ökade inflytande bör enligt utredningen utvecklas genom 
medverkan och samarbete. En form av partnerskap mellan hyresgästen och bostadsföretaget 
är önskvärt, man vill sammankoppla inflytande och ansvar. (SOU 2001:27). 

Allmännyttan tar ofta ett större socialt ansvar för sina boende jämfört med vad exempelvis 
privata hyresbolag och bostadsrättsföreningar gör. För att ge exempel på detta kan KBAB 
nämnas än en gång.  Bolaget anordnar olika fritidsaktiviteter för sina hyresgäster som bland 
annat bågskytte, slalom, gokart, caféträffar och föreläsningar. KBAB menar att dessa 
aktiviteter ”ger även familjer med knappa ekonomiska resurser förutsättningar att delta i olika 
aktiviteter. På köpet bidrar den ökade trivseln till att skadegörelsen minskar och att vårt 
varumärke stärks.” (Årsredovisning 2005 Karlstads Bostadsaktiebolag, s. 16). 

Grönroos (1998) har formulerat tre olika tjänstekategorier, kärntjänst, bitjänst och stödtjänst. 
Dessa tjänstekategorier är i högsta grad applicerbara på bostadsföretagen. Kärntjänsten är ju 
givetvis att hyra ut bostäder och möjligen också att leverera el och vatten. Bitjänster kan 
exempelvis vara att erbjuda bredband eller kabel-tv. Dessa tjänster efterfrågas av en stor del 
av kunderna och förekomsten bidrar sannolikt till kundtillfredsställelsen. Stödtjänster är 
sådana tjänster som inte är nödvändiga men erbjuds för att göra kärntjänsten mer attraktiv 
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som exempelvis att erbjuda städning mot en avgift eller möjlighet till att hyra bil till 
konkurrenskraftiga priser.  

2.4 Bostadens betydelse 

Vi är i dagens samhälle beroende av en bostad för att kunna ha en rimlig levnadsstandard, 
men bostaden är viktig även ur andra perspektiv. Det är för de flesta av oss en viktig faktor i 
livet att ha ett boende som vi trivs med och där vi känner oss trygga. ”Bostaden är en social 
rättighet och bostadspolitiken skall skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder till 
rimliga kostnader i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt hållbara ramar.” 
(Prop.1997/98:119, s. 38). Hur detta boende ska se ut för att vara tillfredställande varierar från 
person till person. I avhandlingen Den allmännyttiga kunden (Fellesson 2001) konstateras att 
boendet är ett individbaserat fenomen och att det till stor del skapas och konstrueras av 
hyresgästen själv. Boendet kan därför betraktas som ett psykologiskt och socialt fenomen där 
människor i sitt vanliga liv upplever och tolkar olika aspekter i sin omgivning.  

Institutet för bostads och urbanforskning, IBF har sammanställt en rapport åt Gävle kommun 
med titeln Vilken attraktivitet har olika bostadsområden och boendeformer i Gävle?. Studien 
genomfördes med djupintervjuer och följande för oss intressanta slutsatser framställs. Det 
framkom att boendet huvudsakligen står för och inkluderar en känsla av säkerhet, att få vara 
sig själv på sitt eget område och att kunna vara säker på att få bo kvar. Den betydelse de 
intervjuade lade i sitt boende skiljde sig endast marginellt åt mellan boende i de olika 
upplåtelseformerna hyresrätt, bostadsrätt och egen villa. Fördelarna med att äga sågs främst 
som ekonomiska. ”Slutsatsen är att uppfattningarna om bostadens betydelse inte skiljer sig åt 
mellan boende i olika upplåtelseformer” (Andersson & Magnusson 2006, s. 14). 

Vi människor har en tendens att anpassa oss för att passa in i en grupp vi vill tillhöra. Vi 
kanske väljer att bosätta oss i ett specifikt område för att det i detta område bor många 
familjer som lever upp till något för oss visst önskvärt kriterium. Eller kanske väljer vi att 
bosätta oss i ett visst hus på grund av att detta är attraktivt och har hög status. Vår bostad är 
inte bara en bostad utan den säger också ofta något om grupptillhörighet, status, ekonomi osv. 
En bostad symboliserar något oavsett om den är brukarens genom ägande, bostadsrätt eller 
hyresrätt. Boendet är väldigt personligt och blir därmed starkt kopplat till en individs identitet 
(Mörck 1998). Denna teori styrks vidare av resultatet av en senare undersökning där det 
konstateras att en individ söker efter en bostad och ett bostadsområde som hjälper denne att 
uppfylla livsmål och viktiga värden i livet. Vissa livsmål och värden som trygghet, säkerhet 
och närhet till vänner uppnås genom attribut som kan hänföras till bostaden och 
bostadsområdet (Fransson et al. 2002). 

2.5 Betalningsförmåga och betalningsvilja 

Hushållens disponibla inkomst leder till en segmentering av bostadsmarknaden mellan 
bostadsrätter och hyresrätter. Inom samma bostadsområde med både hyresrätter och 
bostadsrätter, bor hushållen med lägre disponibla inkomster i hyresrätter. Som en naturlig 
följd av detta bor även hushållen med inkomster under genomsnittet till största del i hyresrätt. 
(SOU 2000:33, Bilaga 1). 
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Där en bostadsförmedling fördelar boendet beror tilldelningen till stor del av materiella 
resurser, status och arbete. Vissa hushålls valmöjligheter begränsas därmed vid brist på dessa 
faktorer. Resurssvaga hushåll får oberoende av boendepreferenser sitt boende definierat åt sig. 
(Siksiö 1991). 

Förorten symboliserade fram till 1970-talet framtidssamhället på samma vis som nu den 
tätbebyggda staden beskrivs som framtidens ideal. Då större delen av allmännyttans bestånd 
är beläget utanför städernas centrala delar så har denna värdeförskjutning ökat klyftan mellan 
centrum och periferi, mellan enskilt ägande och allmännyttigt ägande, mellan rik och fattig 
samt mellan dem som kan välja och dem som inte har något val. (Ramberg 2000). 

Vidare uttrycker några av de intervjuade Gävleborna i rapporten Vilken attraktivitet har olika 
bostadsområden och boendeformer i Gävle? oro för framtiden då de tycker att de betalar 
mycket i hyra. De tror att de kanske på äldre dagar kommer att uppleva att de som ägt sitt 
boende har ekonomiska fördelar av ägandet. I rapporten nämns särskilt att detta ”är en 
synpunkt som måste ses i ljuset av det bostadspolitiska målet om neutralitet mellan olika 
upplåtelseformer” (Andersson & Magnusson 2006, s. 19).  

I rapporten (Andersson & Magnusson 2006) framkommer också att en individ anser att det är 
mindre viktigt att äga sin bostad om man bor i en större stad som exempelvis Stockholm. Hur 
viktigt det är att äga sin bostad beror på tillgänglighet och valmöjligheter på den ort man är 
bosatt. Detta resonemang styrks av en studie från 2004 (Lind & Bergenstråhle 2004) som 
visar att på marknader där ägandet är en mindre tillgänglig boendeform på grund av höga 
bostadspriser, vilket är fallet i större städer jämfört med mindre städer, blir attraktiva 
hyresrätter en mer accepterad och populär boendeform. 

I en statlig undersökning om allmännyttans hyresnivåer framkommer det att hyresgäster har 
en större betalningsvilja för attraktiva och centralt belägna hyreslägenheter. Detta gäller 
främst för den delen av de boende som har en sådan ekonomisk situation att banklån och köp 
av bostadsrätt utgör ett reellt alternativ. För de som inte har dessa ekonomiska förutsättningar 
antas betalningsviljan vara lägre. Centralt läge är viktigare för yngre människor än för äldre. 
De äldre anser att områdets rykte är viktigare än läget. Undersökningen visar vidare att läget 
endast är en av de boendes preferenser. Andra faktorer som faktiskt kommer högre upp på de 
boendes prioriteringslista är trygghet och säkerhet i området samt bra kommersiell service. 
(SOU 2000:33). 

Samma intervjuer som gjordes i Gävle utfördes även i Belgien, Finland, Frankrike, Tyskland, 
Ungern, Holland, Portugal och England. Jämfört med de andra länderna i undersökningen har 
Gävleborna en mer positiv syn på hyresrätten som boendeform. En bostadsrättsägare utryckte 
följande: ”Det kanske inte var upplåtelseformen utan snarare hustypen som fällde avgörandet 
till fördel för ägandet.” (Andersson & Magnusson 2006, s. 16). Vidare uttrycktes att ett större 
utbud av hyresrätter i olika hustyper och lägen sannolikt skulle göra inställningen till 
hyresrätten mer positiv. De attraktiva nyproducerade lägenheterna bidrar till att skapa viss 
rörlighet på marknaden. Dessa lägenheter är emellertid inte tillgängliga för alla på grund av 
hyresnivåerna. Borgegård konstaterade att antalet omflyttningar blir relativt få på grund av att 
nytillskottet är litet. (Andersson et al 1997).  
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2.6 Hyresrättens särdrag 

Hyresrätten som boendeform skiljer sig från ägandeformerna på flera punkter. Själva boendet 
och hyran är kontinuerligt reglerat genom ett avtal mellan hyresvärden och hyresgästen. 
Juridiskt regleras hyresavtalet av 12 kapitlet i Jordabalken (SFS 1970:994) som till viss del är 
tvingande till skydd för hyresgästen. Det så kallade direkta besittningsskyddet utgör ett starkt 
skydd för hyresgästen mot att förlora sin hyresrätt. Däremot får inte hyresgästen fritt överlåta 
eller byta hyresrätten eller upplåta nyttjanderätten till lägenheten i andra hand utan 
hyresvärdens samtycke. Hyran regleras och bestäms efter den så kallade 
bruksvärdesprincipen. I samband med förvärv erläggs ingen lagfart, panträtt, mäklararvode 
eller övriga kostnader utan förvärvet sker kostnadsfritt oavsett läge och storlek på bostaden. 
Vad gäller ekonomiskt ansvar och skötsel av fastigheten har den boende endast ett åtagande – 
att betala hyran. För underhåll och reparationer i lägenheten kan den boende numera själv ofta 
välja om denne eller fastighetsbolaget ska utföra dessa arbeten. Som boende inom 
allmännyttan har den boende möjligheter att påverka miljön runt bostaden samt de aktiviteter 
som bostadsbolaget anordnar. (SOU 2002:21). 

2.7 Vem bor var? 

Något marginaliserade grupper utrycker att de föredrar att bo i allmännyttan framför hos en 
privat hyresvärd. Dessa individer känner att de skulle bli kontrollerade och utpekade hos en 
privat värd. Hos allmännyttan anser de sig istället få större anonymitet och bli en i mängden. 
(Andersson & Magnusson 2006). 

”För de allmännyttiga bostadsföretagens del är det av intresse att se vilka 
hushållsgrupper det egna bostadsbeståndet lockar till sig för att därmed kunna 
erbjuda de former av boende som olika grupper prioriterar. I den här studien är 
de som väljer att flytta från äganderätt till hyresrätt medvetna kunder, beredda 
att betala för en fräsch lägenhet som gärna får ha extra kvaliteter utöver det 
vanliga såsom bra vitvaror, ett stort kök, en uteplats eller balkong med utsikt. 
Lägenheten får dock inte upplevas som alltför dyr.” (Abramsson & Berg 2004, 
s. 84).  

Tidigare forskning har i mycket begränsad utsträckning undersökt varför hushåll valt en viss 
bostad. Ekonomer menar dock att hushållen försöker maximera nyttan med sitt boende inom 
ramen för sina ekonomiska begränsningar. (Siksiö 1991). 

Enligt Kending delas boendekarriärerna redan under barndomen upp i två kategorier – de 
permanenta hyrarna och de permanenta ägarna (Siksiö 1991). 

När ett boende ska väljas är det många gånger så att det bostadsutbud som finns tillgängligt 
vid den aktuella tidpunkten ligger ganska långt ifrån hushållets egentliga önskemål. 
Bostädernas enskilda egenskaper vägs mot varandra och påverkar valet. Valet kompliceras 
ytterligare genom att bostaden inte bara ska anpassas till hushållets betalningsförmåga utan 
också till dess betalningsvilja. (Dahlgren et al. 1987). 

Valet av bostad antas bero på hushållets familjecykelskede, yrke och karriärutsikter, önskad 
livsstil samt uppfattningar om boendekvalitet och bostadskvalitet. Boendekvalitet handlar om 
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läge, status, invånarna samt den fysiska miljön. Bostadskvalitet innefattar hustyp, bostadens 
storlek och utformning samt utrustning och standard. (Siksiö 1991). 

Hushållens värdering av en bostad utgörs främst av fastighetens läge i förhållande till 
närservice, offentlig service, centrala kulturutbud, större köpcentra, kommunikationer och 
natur. ”Hushållen bryr sig egentligen varken om fastighetens ålder eller om avstånd till 
centrum i kilometer.” (Fransson et al. 2002, s. 9). 

Många väljer hyresrätt på grund av bostadens storlek. Hushållet består kanske bara av en 
person och det är då inget alternativ att bo i ett hus. Många väljer att bo i hyresrätt före och 
efter barn. 

År 1994 genomfördes en studie i Gävle att nya hushåll, det vill säga de som lämnar 
föräldrahemmet, till största delen flyttar till hyresrätter (Magnusson 1994). 

I boken Why Families Move som utkom 1955, formulerade den amerikanske sociologen P. H. 
Rossi den så kallade livscykelmodellen. Enligt Rossi passerar ett hushåll genom olika stadier i 
en livscykel. På grund av de demografiska förändringarna som sker i hushållet uppstår 
behovet av att flytta till ett boende som bättre passar hushållets nya stadie. Senare forskning 
har visat att det finns ett samband mellan hushållens livscykel och flyttning. Den högsta 
flyttningsbenägenheten finns i åldern 20-30 år. Dessa hyr vanligtvis sin bostad och har 
därmed lättare att byta bostad jämfört med andra åldersgrupper som i större utsträckning äger 
sitt boende och därmed ofta måste genomföra en försäljning före flytt. I livscykelmodellen 
flyttar hushållet från hyresrätt till äganderätt när det blivit mer etablerat och från 
flerfamiljshus till småhus när barnen föds och hushållet växer. När sedan hushållet minskar i 
storlek flyttar det ofta tillbaka till flerfamiljshus. (Magnusson 1994). 

Boende i hyresrätt flyttar i större utsträckning än de som bor i äganderätt. Generellt sett är 
utbildningsnivån och inkomstnivån lägre bland dem som bor i hyresrätt jämfört med de som 
bor i äganderätt. (Abramsson & Berg 2004). 

Enligt Dahlgren och Siksiö (1987) bestäms önskan att bo i hyresrätt till stor del av hushållens 
ålder och livscykelskede. För dessa människor är det trygghetskänslan i hyreskontraktet som 
är det viktiga. De har möjlighet att flytta utan alltför mycket praktiska problem, de behöver 
inte oroa sig över förhållandet mellan lånebilden och det pris de kan förvänta sig få för sitt 
ägda boende. Inga mäklare eller köpare behöver blandas in och påverka tidpunkten för flytten. 
I boendet ingår heller inga arbetsförpliktelser utan dessa sköts till fullo av hyresbolaget. 

”Önskan att bo med hyresrätt bestäms i stor utsträckning dels av hushållens 
ålder, livscykel och tidigare boendehistoria (unga vill bo centralt och gamla 
vill inte flytta), dels av faktorer som är knutna till upplåtelseformen men inte 
till hustypen. Det ger t ex en känsla av trygghet med hyreskontrakt genom 
möjligheten att kunna flytta utan alltför mycket praktiska problem samt 
vetskapen om att inte ha några ekonomiska eller arbetsförpliktelser när det 
gäller underhållet av bostaden. Det är överväganden som är raka motsatsen till 
det som i andra studier framhålls som positiva egenskaper hos ägandet. 

Här är det faktorer som är direkt knutna till upplåtelseformen, men inte 
nödvändigtvis till hustypen, även om det i praktiken vanligtvis handlar om 
flerbostadshus. Det verkar som om de framförda positiva synpunkterna på 
hyresrätt skulle vara nära knutna till grupper i livscykelskedena före och efter 
barnen, dvs. mindre hushåll. Få hushåll ser några ekonomiska fördelar med 
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hyresrätten. Resultaten säger inte så mycket om dessa hushållsgruppers 
preferenser när det gäller hustyp. Önskemål om mindre bostäder styr, 
åtminstone i Sverige, till hyres- eller bostadsrättsboende och i förlängningen 
till flerbostadshus. Bilden av de hyresrättsboendes bostadsval skulle kunna 
nyanseras genom en undersökning av dessa hushålls skäl för att befinna sig i 
just denna boendeform.” (Dahlgren et al. 1987, s. 67). 

Siksiö (1991, s. 147) återger A-L Lindén som konstaterar att hushållens boendemönster har 
förändrats under tioårsperioden 1975 till 1985: ”Allmännyttans lägenheter har under åttiotalet 
fått en större andel äldre hushåll, ekonomiskt resurssvaga pensionärer och unga hushåll i 
början av bostadskarriären….”.  

I en Temo-undersökning år 2002 medverkade två åldersgrupper: 55-59 år och 60-64 år. Av de 
tillfrågade bodde 15 procent i hyresrätt, 15 procent i bostadsrätt och de resterande 70 
procenten i villa eller radhus. Av dem som vill flytta från nuvarande villa eller radhus vill 23 
procent byta till hyresrätt. De som redan bor i hyresrätt är de som är mest trogna sin 
nuvarande boendeform, 45 procent. (SOU 2002:29, bilagedel D). 

 ”De flesta äldre har ingen önskan att flytta. Många av de äldre bor i 
äganderätt, även vid hög ålder. Men bland de äldsta dominerar hyresrätten.” 
(SOU 2002:29, bilagedel D, s. 45). 

Det har länge varit en trend att personer över 55 år i större utsträckning än någon annan 
åldersgrupp bor kvar i sin bostad. Detta förhållande verkar nu vara under förändring, det finns 
en ny tendens som visar att de äldre lämnar sina bostäder något tidigare för ett bekvämare 
boende. En av de grundläggande faktorerna vid valet av ny bostad är för dessa personer 
området som sådant - dess status och läge. (SOU 2002:29). 

”För de allmännyttiga bostadsbolagen är de äldre en stor och viktig kundgrupp 
(SABO 2001b). Inte minst gäller detta i mindre orter och i städernas centrala 
delar. Det finns kommunala bostadsbolag där två tredjedelar av hyresgästerna 
är 65 år eller äldre.” (SOU 2002:29, s. 355)  

Vid en föreläsning vid Karlstads universitet tog KBABs VD, Mats Enmark2, upp demografin 
som en av de viktigaste utmaningarna i bolagets omvärldsanalys. Han menar att satsningen på 
äldre kommer att utgöra en allt större del av bolagets verksamhet framöver. Redan idag har 
bolaget infört så kallade bovärdar som hjälper de äldre med allehanda sysslor som exempelvis 
att hämta ut medicin från apoteket och posta brev (Årsredovisning 2005 Karlstads 
Bostadsaktiebolag). 

En studie utfördes 2004 av Abramsson och Berg där 171 personer födda mellan 1939 och 
1948 intervjuades om tankar och beslut som låg till grund för val av deras boende. Av dem 
som flyttat från äganderätt till hyresrätt hade majoriteten gjort ett medvetet val till hyresrätten 
som boendeform. Skälen var att de ville minska arbetsbelastningen, bo bekvämt och fräscht 
samt komma ifrån det direkta ansvaret för boendet. Andra skäl var att få mer fritid och att 
huset upplevdes som för stort. (Abramsson & Berg 2004). 

Trots ökad ålder och nedsatt funktionsförmåga bor en stor del av pensionärerna kvar i sina 
småhus. Detta är möjligt främst genom hjälp från anhöriga. Till slut kommer dock en punkt då 

                                                
2 Mats Enmark VD KBAB, föreläsning den 20 februari 2007. 
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funktionsförmågan är så nedsatt att hjälpen från anhöriga inte räcker till för att hålla efter 
huset. Genom att flytta till hyresrätt försvinner ansvaret att underhålla bostaden. (Fransson & 
Niedomysl 2004). 

2.8 Statistik om boende i hyresrätt 

Vi har valt att komplettera detta teoriavsnitt med statistik från SCB och tidigare rapporter för 
att förankra det vi tidigare valt att belysa i avsnittet.  

SCBs statistik över rikets befolkning, mellan 16-84 år som bor i hyresrätt, visar att trenden 
mellan 1980 och 2005 har varit svagt neråtgående. De sista åren har dock främst andelen 
kvinnor ökat sitt boende i hyresrätt. År 2005 bodde 32 procent av befolkningen mellan 16-84 
år i hyresrätt.  

Lägenhetsbeståndet består till största delen av små lägenheter, dvs 1-3 rum och kök. För tjugo 
år sedan hade endast 12 procent av lägenhetsbeståndet 4 rum och kök eller större (Dahlgren et 
al. 1987). Även om det skett nyproduktion av lägenheter i många kommuner under åren sedan 
dess så har knappast andelen stora lägenheter ökat nämnvärt. Under våren 2007 invigdes 
KBABs nya hyreshus på Orrholmen i Karlstad. Som en förankring av Dahlgen och Siksiös 
påstående har KBAB valt att endast bygga tvåor och treor i det nya tolvvåningshuset som 
inrymmer 44 lägenheter. Av KBABs drygt 6700 hyreslägenheter utgör andelen lägenheter 
med 4-5 rum och kök idag 12,7 procent (Årsredovisning 2005 Karlstads Bostadsaktiebolag). 
Dahlgren och Siksiö menar i sin rapport att missnöjet med lägenhetsstorleken indirekt kan 
leda till ett större intresse för småhus. Detta förhållande kan tolkas tvärtom. Då en stor del av 
småhusen, 70 procent (Dahlgren et al. 1987), har 4 rum och kök eller mer kan det leda till att 
de små hushållen söker sig till lägenheter. 

Sedan 1860 fram till 1986 har den genomsnittliga hushållsstorleken i Sverige minskat från 
närmare 4,5 personer per hushåll till 2,3 personer per hushåll. Under samma tidsperiod har 
även andelen hushåll som består av 1 till 2 personer ökat från cirka 15 procent till drygt 30 
procent, ”källor: historisk statistik och folkräkningar samt Hall R (1986)” (Dahlgren et al. 
1987, s. 125-126).  

Som Magnusson (1994) menade visar även SCBs statistik från 2005 att det är de yngre och de 
äldre som utgör den största andelen av hyresrättsboende. Bland de äldre är det kvinnorna som 
utgör den största delen. I åldern 75-84 bor 44 procent i hyresrätt och över 85 år stiger andelen 
till 54 procent. SCBs statistik från 2005 för åldern 85+ innehåller inga siffror för män. År 
1988-89 var motsvarande siffror för män 85+ 43 procent och kvinnor 85+ 58 procent.. 
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Figur 2: Boende i hyresrätt, fördelning efter ålder. 

Ägandet som boendeform är det vanligaste långt upp i åldrarna men ju äldre befolkningen blir 
desto mer övergår boendet i hyresrätt. Enligt Urban Fransson (2004) såg fördelningen, år 
2000, mellan ägande och hyresrätt ut som diagrammet nedan visar. Övrigt boende som ej 
framgår i diagrammet utgörs av särskilt boende som ålderdomshem och okänt boende.  
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Figur 4: Fördelning mellan boende i ägd bostad och hyresbostad. 
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År 2002 skickades en enkät ut till totalt 9 327 slumpmässigt utvalda hyresgäster i Malmö, 
Örebro, Gävle, Norrköping, Skövde och Stockholm. Enkäten låg sedan till grund för en 
rapport om hushållens värderingar av egenskaper i bostäder och bostadsområden. I denna 
slumpmässigt utvalda grupp framkom följande fördelning:  

Fråga Svarsalternativ Undersökning 
2002 

Kön Kvinnor 

Män 

55 

45 

Ålder -29 år 

30-59 år 
60- år 

30 

51 
19 

Hushållsstorlek Ensamstående utan barn 
Samboende utan barn 

Barnfamiljer 

45 
14 

41 

Bostadsstorlek 1 rum & kök 

2-3 rum & kök 
4 rum & kök eller mer 

15 

64 
21 

Boendetid mindre än 1 år 

1-5 år 
mer än 6 år 

19 

45 
36 

Nöjd med området Missnöjd 
varken nöjd eller missnöjd 

nöjd 

6 
32 

62 

Planer på att flytta Nej 

Ja, inom området eller i närheten 
Ja, till centrum 

68 

13 
19 

 

Källa: Tabell 2.3 Karaktäristik av undersökningspopulationen. Fransson et al. 2002, s. 16.  
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3. Metod och tillvägagångssätt 

KKapitlet inleds med metodvetenskapliga synsätt. Där efter beskriver vi vårt val av metod, 
respondenter, frågor etc. för att sedan återge hur våra intervjuer utfördes. Slutligen 
resonerar vi kring undersökningens felkällor. 

3.1 Vetenskapliga synsätt 

Det finns två olika typer av metod, dessa benämns kvantitativ och kvalitativ (Trost 1993). Den 
grundläggande skillnaden är enligt Jacobsen (2002) vilken form av information som samlas 
in. En kvantitativ undersökning samlar in siffror och en kvalitativ undersökning samlar in ord. 
Givetvis är det alltid en fördel att undersöka så många respondenter som möjligt för att få 
största möjliga antal svar. De flesta undersökningar måste dock begränsas av resursskäl. 

Den kvantitativa metoden har fördelen att man undersöker verkligheten på bred front. 
Kvantitativa undersökningar genomförs ofta i enkätform och distribueras via post eller e-post 
men även telefonintervjuer förekommer. Vid postenkäter skickar man ut ett relativt stort antal 
enkäter och får förhoppningsvis många svar tillbaka vilket gör det är lättare att generalisera. 
Undersökningen får på detta sätt en hög tillförlitlighet. Nackdelen med kvantitativa 
undersökningar är att svarsalternativen är fördefinierade och därmed låsta. Respondenten kan 
bara välja på något av de alternativ som undersökarna har utsett som relevanta, skulle 
respondenten tycka annorlunda så finns sällan något utrymme att uttrycka detta. 
Förespråkarna för kvalitativa metoder kritiserar ofta de kvantitativa metoderna för bristande 
flexibilitet. En stor mängd svar behöver därför inte alltid innebära hög tillförlitlighet. 
(Jacobsen 2002).  

Kvalitativa metoder är mer öppna för ny information, de klarar av att hantera svar som är 
överraskande eller oväntade. Kvalitativa undersökningar kan genomföras med olika typer av 
undersökningsmetoder där de följande är de viktigaste; observationer, öppna individuella 
intervjuer och gruppintervjuer. (Jacobsen 2002).  

Det finns i princip två ansatser man kan använda sig av för att få grepp om verkligheten. Den 
ena ansatsen kan kallas deduktiv, eller från teori till empiri. Förespråkarna av denna metod 
hävdar att det bästa sättet att arbeta är att först skaffa sig vissa föreställningar om hur världen 
ser ut. Man går sedan ut och undersöker om föreställningarna stämmer överens med 
verkligheten. Dessa föreställningar bör grundas på tidigare empiriska rön och teorier. En 
deduktiv ansats kombineras ofta med en kvantitativ metod. (Jacobsen 2002).  

Den andra ansatsen, alternativet till deduktiv ansats, kan enligt Jacobsen (2002) kallas 
induktiv ansats. Här går forskarna åt motsatt håll, alltså från empiri till teori. Verkligheten 
skall således bilda utgångspunkt för teorin. En induktiv ansats kombineras oftast med en 
kvalitativ metod. (Jacobsen 2002).  
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3.2 Vårt val av metod 

Inom metodlitteraturen pratas det om öppna och slutna frågor. En öppen fråga innebär att 
respondenten besvarar frågan med egna ord medan en sluten fråga besvaras med ett fast 
svarsalternativ. Vår problemställning har närmast prägeln av en öppen fråga och bör då enligt 
Jacobsen (2002) vara av det undersökande slaget. Vi måste vara öppna för våra respondenters 
svar under intervjuerna, tolka dessa och kunna fråga vidare när så krävs. Metoden har primärt 
ett undersökande syfte och vi räknar inte med att kunna generalisera resultatet i någon större 
utsträckning då alla kan ha olika skäl för att bo just i hyresrätt. Vi kommer dock att kombinera 
vår huvudfråga, som är öppen och besvaras med respondentens egna ord, med ett antal slutna 
frågor med fasta svarsalternativ. Dessa slutna frågor är till för att verifiera den befintliga 
teorin om vilka kategorier av personer som bor i hyresrätt och i vilket livscykelskede dessa är.  

Med ovanstående som utgångspunkt kommer vår undersökning att huvudsakligen genomföras 
som en kvalitativ undersökning med deduktiv ansats (Jacobsen 2002). Vi kommer i första 
hand att utgå från de teorier och tidigare arbeten vi återgett i det föregående kapitlet. Med de 
öppna frågorna vill vi fånga upp respondenternas skäl till att de bor i hyresrätt. 

3.3 Antal intervjuer 

Av resursmässiga skäl är det enligt Jacobsen (2002) vanligt med ett fåtal 
undersökningsenheter, ofta inte fler än fem eller tio stycken. I samråd med vår handledare 
bestämde vi oss för att intervjua tio personer till att börja med. För att bestämma om tio 
stycken räckte skulle vi utgå från den tiondes svar. Om dennes svar tillförde något nytt skulle 
vi fortsätta med en till. Om även den elftes svar tillförde något nytt skulle vi ta ytterligare en 
osv. Skulle det istället visa sig att den tionde svarade på liknande sätt som tidigare 
respondenter skulle vi nöja oss med tio intervjuer. Vi ville även få en åldersspridning på de 
intervjuade och denna aspekt skulle också få styra antalet intervjuer.  

3.4 Val av respondenter 

Vi valde ut ett bostadsområde i Åmål som heter Adolfsberg. Området ligger inom tätort, nära 
service och skolor och från några av husen har man utsikt över Vänern. Vi trodde att det i 
detta område var sannolikt att det fanns en blandad befolkning, dvs. unga, gamla, 
barnfamiljer, ensamstående och invandrare. I detta område intervjuades människor som vi såg 
och träffade på. Detta urval kan benämnas som ett slumpmässigt urval då vi inte visste vilka 
personer som bodde i lägenheterna (Jacobsson 2002).  

3.5 Bakgrund till enkätfrågor 

Som vi nämnde i avsnitt 3.2 bestod vår enkät både av öppna frågor och av frågor med fasta 
svarsalternativ. Enkäten återfinns i Bilaga 1. Vi ger i detta avsnitt en bakgrund till valet av 
frågor. 

För att få en så rättvisande bild som möjligt av de undersökta hushållen är det viktigt att ha en 
hel del bakgrundsinformation. De viktigaste uppgifterna är livscykelskede, ålder, 
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hushållsstorlek, inkomst, boendehistoria, betalningsvilja för olika alternativ och om man är 
nöjd eller missnöjd med nuvarande bostad. (Dahlgren et al.1987).  

Vid en undersökning är det förutom att besvara frågan på vem som konsumerar vad, minst 
lika viktigt att besvara varför en speciell boendekonsumtion kunnat förverkligas respektive 
inte kunnat förverkligas (Siksiö 1991). 

Utifrån Dahlgren et al och Siksiös kommentarer samt de teorier vi återgav i föregående 
kapitel, Teorier och tidigare arbeten, har vi valt att fånga in hushållens bakgrundsinformation 
med frågor som berör följande: 

− Ålder 
− Civilstånd 
− Hushållets storlek 
− Antal hemmavarande barn 
− Är hushållets gemensamma inkomst under 125 tkr, mellan 125 tkr och 250 tkr eller 

över 250 tkr 
− Hur länge har respondenten bott i just denna lägenhet? 
− Vilken boendeform bodde respondenten i innan denne flyttade in i den nuvarande 

lägenheten? 
− Hur länge har respondenten bott i boendeformen hyresrätt? 
− Har respondenten en aktiv önskan om ett annat boende? 

I de hushåll som har fler än en vuxen stadigboende på adressen har vi valt att intervjua dessa 
tillsammans eller endast en av dem. Varje hushåll representeras därmed endast med en enkät. 

I antal hemmavarande barn inräknas även de skilsmässobarn som endast bor i hushållet 
periodvis. 

I teorikapitlet återges en del av resultatet från en rapport om hushållens värderingar av 
egenskaper i bostäder och bostadsområden (Fransson et al 2002). I den rapporten delades 
utbildningsnivån in i två kategorier: lågutbildad och högutbildad. Vi misstänkte att detta 
skulle kunna uppfattas som en svår och kanske nedvärderande indelning. Därför utökade vi 
svarsalternativen till: endast grundskola, gymnasium, högskola/universitet. För att sedan 
jämföra vårt resultat med det i teorin hade vi tänkt räkna grundskola och gymnasium som 
lågutbildad och högskola/universitet som högutbildad. 

3.6 Datainsamling 

Primärdata är sådan information som man samlar in eller får direkt från personer eller grupper 
av personer för att kunna genomföra undersökningens syfte (Jacobson 2002). För att samla in 
den primärdata vi behövde använde vi vår enkät. 

Efter samtal med vår handledare utformade vi enkäten som ett stöd för oss själva. Vi ville 
ställa samma huvudfrågor till samtliga respondenter, däremot skulle det ges möjlighet att 
ställa varierande följdfrågor för att lyckas få fram den verkliga orsaken till valet av hyresrätt 
som boendeform. Tanken med enkäterna var inte att respondenterna själva skulle fylla i dem 
utan att en av oss intervjuade och den andre antecknade respondentens svar. Vi övervägde 
alternativet att ha med oss en bandspelare men vi valde att anteckna svaren istället. Eftersom 
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vi poängterade att intervjun var anonym var vi tveksamma till hur en bandinspelning skulle 
uppfattas. Vi var helt enkelt lite rädda för att vi inte skulle få personer att ställa upp på 
intervjun om vi sa att vi skulle spela in samtalet. Vi använde vår enkätundersökning som en 
form av intervjuguide som säkerställde att vi ställde alla frågor till alla respondenter. 

3.7 Intervjuer 

Vår tanke när vi kom till vårt utvalda bostadsområde var att vi skulle välja en trappuppgång 
och sedan ringa på dörrar tills vi hade fått tio besvarade enkäter. Dagen för vår undersökning 
var förmiddagen den första maj, en varm och solig dag. När vi kom till området bestämde vi 
oss först att gå runt mellan husen för att få en uppfattning om området. Det visade sig vara ett 
grönt och lugnt område där lägenheterna på nedre plan hade små uteplatser. Eftersom många 
satt ute på sina uteplatser gick vi istället fram till personerna istället för att ringa på deras dörr. 
På så vis kände vi att mötet blev otvunget och de hade fortfarande kvar sin integritet genom 
att de befann sig på sin uteplats medan vi stod utanför. Till en början var några väldigt 
reserverade och ointresserade men de mjuknade dock snabbt. En kvinna bjöd oss att komma 
in på hennes uteplats och sitta ned. En man bjöd oss till och med på glass. Några av 
respondenterna mötte vi när vi gick runt i området, en hade picknick i gröngräset, en annan 
slipade möbler, en tredje hängde tvätt på balkongen och några promenerade i området på väg 
hem. Genom att närma oss respondenterna på detta sätt blev stämningen behaglig och 
otvungen. En dam vi intervjuade ropade till och med oss tillbaka och sa att hon aldrig hade 
ställt upp på intervjun om vi ringt på hennes dörr men att det nu bara hade varit trevligt att få 
hjälpa till. Det här tror vi gällde för de flesta även om de inte sa så uttryckligen. Många var 
som sagt lite reserverade och tveksamma då vi kom men ganska snart tinade de upp och 
verkade glada över att få ha varit till hjälp. Istället för att känna att vi varit till besvär kändes 
det som att vi spred glädje i området. 

För att få ett förtroligt samtal med respondenterna började vi be dem berätta om hur de bott 
genom åren. Vi ville få dem att fundera över och berätta om hur de tänkte inför de olika 
bostadsbyten de gjort, vad det var som fick dem att ta steget till annan bostad. Genom att prata 
om tidigare byten, där det fanns sådana, hoppades vi kunna komma åt den verkliga orsaken 
till varför de valt just hyresrätt som boendeform och inte villa, radhus eller bostadsrätt. 
Förutom de öppna frågorna kring valet av boendeform hade vi inkluderat ett antal kryssfrågor 
som vi till mestadels kryssade i svaren på utan att ställa dem till respondenten. Detta var 
frågorna med de fasta svarsalternativen där svaren endera var uppenbara eller framkom under 
samtalets gång. Exempel på dessa frågor är kön, antal rum och civilstånd. Syftet med svaren 
var att kunna stämma av delar vi tagit upp i teoriavsnittet som exempelvis kön, ålder och antal 
rum. Från början hade vi tänkt ta med frågor om respondentens utbildningsnivå och hushållets 
inkomst. När vi hade intervjuat vår första respondent valde vi att ta bort dessa två frågor då vi 
kände att vi gjorde för stort integritetsintrång. Frågorna kändes obehagliga både för oss och 
för respondenten.  

Vår intention var att intervjua tio men det slutade med att vi intervjuade elva personer. När vi 
hade intervjuat nio stycken hade vi fortfarande inte fått någon under 29 år. Den tionde passade 
däremot in i den ålderskategorin. Den elftes svar tillförde inget nytt och vi hade därmed 
uppfyllt kriterierna för antal intervjuer.  

Efter intervjuerna skrev vi in resultaten i enkätprogrammet Query & Report för 
sammanställning. Detta program visade sig dock inte vara så effektivt för resultatåtergivning 
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som vi trott. Programmet lämpar sig säkert bra om man nöjer sig med att använda den rapport 
som genereras automatiskt. Då vi ville redovisa resultatet i stapelform med procentuell 
fördelning fick vi istället använda oss av Excel för detta moment. Resultaten återges i kapitlet 
Resultat. 

3.8 Felkällor 

Det finns naturligtvis en risk för att många typer av fel har förekommit som har påverkat vår 
uppsats och dess resultat. Vi har försökt att hålla vår frågeställning så klar som möjligt för att 
i möjligaste mån undvika feltolkningar av själva frågeställningen. Vi har genom alla våra 
samtal fått någon form av svar på vår huvudfråga vilket innebär att vår undersökning har 
intern giltighet (Jacobsson 2002). Resultatet av vår undersökning är alltså gällande för våra 
respondenter. De data som vår undersökning har genererat anser vi vara tillförlitliga då våra 
respondenter frivilligt samtalat med oss och på ett eller annat vis besvarat våra frågor och 
framför allt vår huvudfråga som de besvarat med egna ord (Jacobsson 2002). Vi tror även att 
våra resultat kan har extern giltighet, att de kan gälla för andra än just våra respondenter. I 
analyskapitlet kommer vi att resonera kring hur väl befintliga teorier kan bekräftas eller inte 
bekräftas baserat på våra resultat.  

Givetvis finns risken att vi påverkat våra respondenter genom den så kallade 
intervjuareffekten. Vårt agerande eller vår vinkling av frågor och följdfrågor kan givetvis ha 
lett våra respondenter i olika riktningar vilken kan innebära att frågorna har tolkats på olika 
sätt (Jacobsson 2002). Det har dock varit vår avsikt att hålla frågorna så klara som möjligt för 
att undvika missförstånd och feltolkningar. 

3.9 Tillförlitlighet 

För att avgöra om vårt resultat är tillförlitligt och möjligt att dra slutsalter från behöver vi 
belysa några punkter: 

− Det visade sig att lägenhetsbeståndet i området till största delen bestod av 
trerumslägenheter. 

− De flesta av de vi samtalade med var äldre 
− De vi träffade på var personer som vistades ute i det soliga vädret.  
− Några av lägenheterna har utsikt över Vänern. 

Angående lägenheternas storlek kan det faktum att det till mestadels fanns treor i området ge 
en felaktig bild. Vi har dock i teorin återgett att den största delen av hyreslägenheter utgörs av 
tvåor och treor. 

De flesta var äldre. Det kan ge en missvisande bild. Enligt teorin utgörs de flesta hyresboende 
av unga och äldre. För tillförlitlighetens skull hade vi behövt fler unga respondenter i vår 
undersökning. 

Våra respondenter bestod av personer som vistades utomhus. Det skulle kunna innebära att vi 
därmed endast intervjuat personer som trivs med sitt boende. De som är missnöjda kanske är 
de som sitter inne i sin lägenhet. 



Varför bor människor i hyresrätt?  3. Metod och tillvägagångssätt 

 

26(51) 

Långt ifrån alla lägenheter har utsikt över Vänern. Åmål är dessutom en skärgårdskommun 
där många bostäder i staden har Vänerutsikt. Detta hyresområde är därmed inte unikt för sin 
utsikt. 

Vid själva intervjun tog den ena anteckningar medan den andra intervjuade. På detta sätt 
kunde vi fånga upp respondenternas svar på ett bra sätt. Det kan dock vara så att vissa 
svarsnyanser fallit bort under sammanställningen av svaren. 

Vi har intervjuat personer från alla ålderkategorier, kön, och våningsplan. Vi har även 
intervjuat nöjda och missnöjda hyresgäster. Vi anser därför att vårt resultat är relativt 
tillförlitligt men kanske inte applicerbart fullt ut på alla hyresbostadsbolag. 
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4. Resultat från enkätundersökningen 

II detta kapitel återger vi resultatet från vår enkätundersökning. Vi redovisar dels ett samlat 
resultat av varje intervju, dels fördelningen av svaren på frågorna med fasta svarsalternativ.  

4.1 Resultatet av vår undersökning 

I denna sektion återger vi en sammanfattning av svaren från varje respondent vi intervjuade. 
Till grund för sammanställningarna ligger alla de tretton frågor som ingick i vår enkät: 

− Kan du berätta om hur Du bott genom åren?  
− I vilken boendeform bodde Du i innan denna lägenhet?  
− Hur länge har Du bott i denna lägenhet?  
− Vad var det som gjorde att Du flyttade hit?  
− Varför valde Du hyresrätt istället för bostadsrätt?  
− Är Du nöjd med bostadsområdet?  
− Har Du aktiva planer på att flytta?  
− Är Du man eller kvinna?  
− Hur gammal är Du?  
− Vilket civilstånd har Du?  
− Vilket alternativ stämmer överens med Dig?  
− Hur många barn bor i denna lägenhet?  
− Hur många rum finns i lägenheten? 

Vi har valt att återge samtalen så som de utvecklade sig istället för att anpassa dem till en 
enhetlig struktur.  

Samtal nummer ett 
Vår första kontakt med våra respondenter bestod av en ensamstående kvinna i ålderskategorin 
45-64 år utan hemmaboende barn. Om sitt tidigare boende kunde hon berätta att hon bott med 
sina föräldrar i en modern hyresrätt och som nygift hade hon flyttat till en mycket omodern 
lägenhet med utedass belägen ett gårdshus. Där trivdes hon inte alls och det då unga paret 
flyttade snart till en modernare hyresrätt. Hon har även bott i eget hus vid två olika tillfällen 
men trivs inte alls med den boendeformen då hon tycker om att ha folk nära inpå sig. 
Eftersom hon dessutom är lite rotlös av sig och vill kunna flytta lättvindigt när hon hittar 
någonting bättre så betraktar hon inte heller bostadsrätt som någon lämplig boendeform för 
henne då det blir en betydligt större apparat att byta lägenhet när den nuvarande lägenheten 
måste säljas först. Annars ger ju en bostadsrättslägenhet samma känsla att ha grannar när inpå 
sig som en hyreslägenhet men eftersom hon även värderar flexibilitet högt så blir hyresrätten 
mer attraktiv i hennes ögon. Sin nuvarande lägenhet valde hon för att den ligger nära hennes 
gamla sjuka mors lägenhet som ligger i huset bredvid. Andra avgörande faktorer som gjorde 
att hon valde just denna lägenhet var att den är belägen på bottenvåningen och har en fin 
stenlagd uteplats med sjöutsikt. Hon trivs mycket bra med lägenheten och området. 
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Lägenheten är stor, ljus och väl underhållen och omgivningarna är trivsamma med 
grönområde och vattnet nära inpå. Avståndet till centrum tycker hon är lagom, en bit ifrån 
men ändå inom gångavstånd. Hon har nu bott i lägenheten i cirka två år. Det finns inga aktiva 
planer på att flytta men när mamman inte längre finns så kommer hon att flytta för lägenheten 
som är på tre rum och kök är både onödigt stor och dyr tycker hon. Hon kommer enligt henne 
själv att med största sannolikhet flytta till en annan hyresrätt då det är den boendeform hon 
föredrar.  

Samtal nummer två 
Den person vi intervjuade därefter var en man i ålderskategorin 65 år och uppåt som numera 
bodde ensam i sin trerumslägenhet. Han hade även tidigare bott i hyresrätt i sina unga år. När 
han och hans första fru gifte sig så köpte de ett eget hus där de bodde i femton år, huset sålde 
paret när de skilde sig. Därefter flyttade mannen till en egen liten hyresrätt där han bodde 
mindre än ett år. Därefter flyttade han in hos sin andra fru i hennes hyresrätt 1979. När paret 
fått barn så flyttade de till en fyrarummare i samma område och där bodde de sedan tills 
barnen flyttat hemifrån. Efter att barnen flyttat ut så lämnade de fyrarummaren och flyttade 
till en trerummare i samma område. Där har de nu bott de senaste tio åren. Mannen bor 
numera ensam i lägenheten sedan hans hustru dött och han har inga planer på att flytta från 
vare sig området eller lägenheten, han är mycket nöjd med både och. Han säger att han inte 
tänker flytta om han inte blir tvungen på grund av ålderskrämpor, får han bestämma så bor 
han kvar resten av livet. En av fördelarna med boendeformen hyresrätt som kommer fram är 
det att man inte behöver göra något om man inte vill när man bor i hyresrätt, allt ingår. Är det 
något fel eller någon brist någonstans ringer man vaktmästare eller hyresvärd och det är upp 
till dem att åtgärda. Hans dotter har en sommarstuga där han har en egen friggebod på tomten 
och han hjälper henne att greja där och tycker att han har nog med det. På frågan varför han 
valde hyresrätt istället för bostadsrätt har han egentligen inget svar, frågan har uppenbarligen 
aldrig kommit upp som ämne för honom och hans andra fru. Han ser närmast förbryllad ut 
och skakar bara på huvudet och viftar avfärdande med handen. De har uppenbarligen aldrig 
någonsin under sina drygt 25 år som hyresgäster ens övervägt att byta boendeform vare sig till 
en bostadsrätt eller till en egen villa.  

Samtal nummer tre 
Vi talade därefter med en kvinna i ålderkategorin 45-64 år som var nyligen skild. Hon bodde i 
lägenheten som bestod av tre rum och kök tillsammans med sina två barn. Familjen hade bara 
bott i lägenheten i en dryg månad. Mamman och barnen flyttade till lägenheten från hennes 
och den tidigare makens egna hus. Hon har även tidigare bott i hyresrätt då hon och exmaken 
bodde tillsammans i en hyresrätt i början av deras förhållande. De lämnade dock hyresrätten 
efter bara några få år eftersom de köpte eget hus i och med att de bildade familj. Kvinnan 
nämner särskilt att anledningen till att det blev en hyrestrea i just allmännyttan är att det var 
det enda tillgängliga alternativet för henne som ensamstående. Både bostadsrätt och eget 
hus/radhus faller bort som alternativ på grund av hennes begränsade ekonomiska resurser. 
Hon framhåller att hon tycker att det är tur och viktigt att allmännyttan finns och att denna har 
som uppgift att tillhandahålla bra boende för i princip alla, oavsett vilka resurser man har. 
Även om det skulle gå att bo ungefär lika billigt i ett eget ägt boende så ser hon det 
ekonomiska risktagandet som uppstår vid ett eget ägt boende som ett stort hinder. Om något, 
exempelvis en kyl eller frys går sönder eller att det visar sig att taket behöver läggas om på 
bostaden så ser hon svårigheter i att få ekonomin att räcka till sådana oförutsägbara utgifter. 
Går något sönder eller behöver fixas till i en hyreslägenhet så är det bara att ringa till 
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vaktmästaren eller hyresvärden och någon tar hand om och åtgärdar problemet och kostnaden, 
alltså hyran är åtminstone på kort sikt den samma. Hon uppskattar tryggheten i att veta hur 
mycket det kostar henne varje månad att ha en bostad för henne och hennes familj. Hon har 
bott kort tid i området men är hittills nöjd med både området och lägenheten. Hon uppskattar 
att området är lugnt och i princip bilfritt, det känns ok att låta barnen gå ut själva och då 
lägenheten ligger i markplan så är det enkelt för henne att slinka ut då och då och kolla dem. 
Hon har idag inga aktiva planer på att byta till något annat boende. 

Samtal nummer fyra 
Därefter talade vi med en kvinna i ålderskategorin 65 år och uppåt som bodde ensam i sin 
trerumslägenhet. Kvinnan hade tidigare erfarenhet av att bo i hyresrätt, något hon gjort när 
hon var ung och ogift. Hon gifte sig och när hon och maken bildade familj så flyttade de till 
ett eget hus. Efter att hon och maken senare i livet skilt sig så köpte hon ett eget hus som låg 
på landet. Tyvärr råkade hon sen ut för en trafikolycka som orsakade henne så svåra och 
bestående skador så att hon inte klarade av att behålla huset. Hon valde den lägenhet hon bor i 
idag på grund av att den låg i markplan och att den har vacker utsikt över sjön. Hon valde 
hyresrätt istället för bostadsrätt då hon flyttade till staden därför att hon inte visste något om 
de olika områdena eller vart hon egentligen ville bo. En hyresrätt som det är lätt att flytta ifrån 
verkade vara ett bra alternativ medan hon bildade sig en uppfattning om de övriga tillgängliga 
alternativen. Hon trivs inte alls i området utan vill verkligen flytta därifrån, ändå har hon bott 
här mer än 6 år. En anledning till att hon blivit kvar i området så länge trots att hon inte trivs 
är att hon på grund av sina skador behöver ha en lägenhet i endera i markplan eller i ett hus 
med hiss då hon inte klarar trappor. Det är enligt kvinnan stor efterfrågan på lägenheter som 
uppfyller just dessa kriterier varför hon blivit kvar i området mycket längre än hon skulle ha 
velat. Hon nämner sociala problem bland grannarna men även avståndet till stan som faktorer 
som påverkar hennes trivsel i området negativt. Hon har aktiva planer på att flytta, den 1 
september lämnar hon sin trerumslägenhet i området. I två år har hon stått i kö för att få en 
tvårumslägenhet i ÅKABs nyproducerade lägenhetshus invid ån i centrala stan. Hon är 
mycket nöjd med detta och ser mycket fram emot att få flytta. Förutom att hon får ett helt 
centralt läge så hoppas hon helt klart på mer givande sociala kontakter för hennes del i sitt nya 
boende. Hemtjänsten städar dessutom inte alla tre rummen åt en ensamstående då dessa 
förväntas klara sig med två rum och kök. Hon skulle gärna ha köpt en bostadsrätt i stället för 
att bo i hyresrätt, det är snarast brist på lämpliga objekt som har hindrat henne från detta. Det 
hade inte gjort någon skillnad om ÅKABs nya hus varit bostadsrätter, hade det varit det så 
skulle hon definitivt ha köpt lägenheten. Det är för hennes del i det här fallet läget som är helt 
avgörande inte boendeformen som sådan. 

Samtal nummer fem 
Därefter pratade vi med ett par men resultatet av detta samtal är registrerat på kvinnan då vi 
var tvungna att välja en av dem. Paret är i åldersgruppen över 65 år och de har inga 
hemmaboende barn, de har bott i sin trerummare i ungefär tre år. De har tidigare erfarenhet av 
att bo i hyresrätt, men det var längesedan, före de bildade familj. När paret fått sitt första barn 
så köpte familjen en egen villa och i den har paret bott ända fram tills för tre år sedan. På 
frågan varför de flyttade hit blev svaret ”kärlkramp och trappor”. Sjukdomen gjorde det för 
jobbigt för frun att bo kvar i huset som hade flera våningar. De letade efter en lägenhet endera 
i markplan eller med hiss och när de så blev erbjudna en lägenhet i markplan av det 
kommunala bostadsbolaget ÅKAB så tog de den. De trivs bra i området och har idag inga 
aktiva planer på att flytta. Mannen upplevde inledningsvis viss otrivsel på grund av att ”det 
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inte fanns något att greja med”. Numera har han tagit för vana att överraska döttrarna med att 
ha utfört vissa bestyr såsom gräsklippning och mindre reparationer i deras trädgårdar och hus. 
Något kvinnan också uppskattar att han gör ”så att hon får en stund för sig själv”. Flytten från 
villa med i princip tre våningar inklusive källaren och en rejäl trädgård till en lägenhet på 
ungefär 80 kvadratmeter har givetvis inneburit en stor omställning för paret. Inledningsvis var 
paret mer inställt på att köpa en bostadsrätt än att hyra en lägenhet. Huvudanledningen till att 
det blev en hyresrätt istället för en bostadsrätt anger paret som brist på lämpliga objekt att 
köpa. Då de ville ha en lägenhet i markplan eller i ett hus med hiss och det inte fanns några 
objekt att köpa som uppfyllde dessa kriterier just då så blev det en hyresrätt istället. När så 
ÅKAB kunde erbjuda dem en trevlig trerumslägenhet i markplan, med gröna omgivningar 
och enligt paret själva nära till centrum så slog de till. Mannen uttryckte dock att det kanske 
hade varit lite lättare att sysselsätta sig i en bostadsrätt då han åtminstone kunde ha grejat med 
den invändigt.  

Samtal nummer sex 
Nästa person vi talade med var en relativt ung kvinna i ålderskategorin 30-44 år. Hon bodde 
tillsammans med sina två döttrar i en fyrarumslägenhet sedan cirka två år tillbaka. Barnens 
pappa och kvinnan skilde sig några år tidigare och när de var gifta bodde familjen i eget hus. 
När vi berättar för henne om syftet med vår undersökning så säger hon med glimten i ögat att 
hon ”numera är en siffra i statistiken, att hon har haft allt – och nu detta”. Efter skilsmässan 
flyttade hon och flickorna till en annan lägenhet men den var grå och tråkig och hela miljön 
kändes mycket trist. Hon valde den nuvarande lägenheten för att den var fräsch, ljus och 
rymlig och på grund av de lugna omgivningarna. Det känns bra för henne att flickorna kan gå 
ut och leka eller cykla omkring i området utan risk för snabb biltrafik. Hon skulle gärna bo i 
eget hus med en egen trädgård både för sin egen och för döttrarnas skull men ser ekonomiska 
hinder. Hon tycker inte det är billigt att hyra heller och vet att de skulle kunna bo i ett billigt 
hus eller radhus för samma summa i månaden. Hon resonerar dock kring att det blir dyrare 
med eget hus om man skall räkna in underhållskostnaderna och dessa kan ju inte alltid 
planeras eller styras, saker kan gå sönder och akut behöva åtgärdas. Bankerna ser också ökad 
risk att låna ut pengar till en ensamstående person vilket gör det både svårare och många 
gånger dyrare att få låna pengar till en egen bostad.  Så även om hon på något plan skulle vilja 
äga sitt eget hus så ser hon och uppskattar några av fördelarna med att bo i hyresrätt. Hon 
tycker att det är både tryggt att veta vad det kostar och skönt att bara kunna ringa till någon 
och få åtgärdat sådant som inte fungerar. Hon är nöjd med både området och lägenheten och 
har inga aktiva planer på att flytta därifrån. 

Samtal nummer sju 
Vi talade även med en man i ålderkategorin 65 år och uppåt. Han hade tidigare bott i eget hus 
under många år tillsammans med sin fästmö, men när fästmön dog så tyckte han att saknade 
förutsättningar för att bo kvar i huset. Han ansåg att både kostnaden och arbetsinsatsen blev 
för stor för honom att axla ensam när fästmön dött. Från det egna huset flyttade han till en 
lägenhet i centrala staden. Där bodde han inte kvar särskilt länge då han inte trivdes alls, det 
var alldeles för stökigt i omgivningarna. Han besvärades av ”störande biltrafik sent på kvällar 
och nätter och ungdomar som skrek och förde annat oväsen i tid och otid”. Han flyttade 
därifrån till sin nuvarande lägenhet där han nu bott ensam i mer än 10 år. Området är han 
mycket nöjd med, det är lugnt och skönt, med omgivande grönområden och relativt nära till 
centrum. Lägenheten är han också mycket nöjd med, ”bra standard och den är ljus och fin”. 
Det var svårt att få något hum om varför mannen inte valt bostadsrätt i stället för hyresrätt. Vi 



Varför bor människor i hyresrätt?  4. Resultat från enkätundersökningen 

 

31(51) 

kunde dock ana en tendens att han tyckte det var en oväsentlig fråga, möjligen vet han inte 
riktigt vad skillnaden är, för honom verkade en lägenhet vara en lägenhet oavsett om det är en 
hyresrätt eller bostadsrätt. Mannen har inga aktiva planer på att flytta. 

Samtal nummer åtta 
Nästa person vi talar med är en man i ålderskategorin 30-44 år. Han är av utländsk härkomst 
och har tidigare bott i hyresrätt i tre olika kommuner i Sverige. Anledningen till att han bott i 
hyresrätt istället för exempelvis bostadsrätt är framförallt en ekonomisk fråga. Då han anlände 
till Sverige så gick han på socialbidrag under flera år medan han lärde sig språket och då 
saknade han tillgång till andra boendeformer än hyresrätt i allmännyttan på grund av sin svaga 
ekonomiska ställning. Mannen bosatte sig i Åmål fast han egentligen ville bo i Säffle där hans 
syster bor. Säffle kommun ville dock inte ta emot honom just när han ville flytta dit och då 
valde han istället Åmål på grund av det korta avståndet mellan de båda städerna. Lägenheten, 
en trerummare, fick han anvisad av kommunen och han har bott där i nästan 10 år. Mannen är 
gift och har tre barn. Familjen trivs bra både i lägenheten och i området men har aktiva planer 
på att flytta. Varefter familjen har växt har lägenheten blivit för liten och han anser att det blir 
för dyrt att hyra en större lägenhet med fler rum. Familjen har nu investerat i ett eget hus och 
skall flytta dit inom kort. Familjen anser att det blir totalt sett billigare att köpa ett eget hus än 
att hyra en större lägenhet med fler rum. Hela familjen ser fram emot flytten och tycker att det 
skall bli skönt med lite fler rum och större boyta. Mannen pratar också om glädjen i att få ta 
hand om och vårda något eget. Att få sätta sin egen prägel på sitt boende och betala till sig 
själv istället för att bara betala hyra till en hyresvärd.  

Samtal nummer nio 
Vi talar med en man i ålderskategorin 65 år och uppåt. Han bor i lägenheten tillsammans med 
sin fru och de har bott i lägenheten i snart två år. Tidigare bodde paret i ett radhus i Grums 
vilket de sålde när de flyttade till Åmål. Anledningen till att de valde att sälja huset var att de 
inte tyckte att de orkade med att sköta om hus och trädgård när de blev äldre. De har sina barn 
och barnbarn boende i Åmål och dessa är i behov av parets hjälp i flera avseenden och därför 
kändes det naturligt för dem att flytta till Åmål när de ändå gjorde sig av med huset. 
Lägenheten de bor i är en trerums lägenhet, paret letar dock aktivt efter en lämplig 
bostadsrättslägenhet. Den enda anledningen till att de inte köpte bostadsrätt direkt när de 
flyttade till staden var bristen på lämpliga objekt. Paret trivs något sånär bra med lägenheten 
som sådan men trivs inte alls i området utan vill därifrån snarast möjligt.  

Samtal nummer tio 
Vårt nästa samtal denna dag har vi med en ung kvinna i ålderskategorin 29 år och yngre. 
Hennes tidigare bostadserfarenheter bestod i föräldrarnas villa i Ludvika samt en hyresrätt i 
Sunne där hon gått i gymnasiet. Anledningen till att hon flyttat till Åmål var att hennes syster 
bor i Tösse, beläget cirka en mil söder om Åmål och hon vill bo nära sin syster. Hon har sökt 
och fått jobb i Tösse på ett äldreboende. Hon kände dock att hon inte ville bo i det lilla 
samhället Tösse som i princip är helt utan service förutom Statoil-macken vid riksväg 45 utan 
hellre ville bo i tätorten. När hon letade efter en liten billig lägenhet så erbjöd det kommunala 
bostadsbolaget henne den lägenhet hon nu bor i. Lägenheten som hon bor ensam i har ett rum 
och kök. Hon har bara bott i området och lägenheten i några veckor men än så länge trivs hon 
väldigt bra med både och. Området tycker hon är fantastiskt fint, trevliga grönområden och 
nära vattnet. Lägenheten är billig men har ändå bra standard, storlek och är ljus och fräsch. 
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Anledningen till att hon valt hyresrätt istället för bostadsrätt är att hon är ny i stan och hon vet 
inte om hon kommer att trivas vare sig med jobbet eller lägenheten på längre sikt även om allt 
känns väldigt positivt nu. Om hon ändrar sig och vill flytta någon annanstans eller till något 
större så är det mycket enklare med en hyresrätt som man bara kan säga upp än med en 
bostadsrätt som måste säljas.  

Samtal nummer elva 
Vårt sista samtal inleder vi med en kvinna i ålderkategorin 65 år och uppåt. Hon är ute och 
målar spaljén som hon själv satt upp på sin uteplats. Hon har alltid bott i hyresrätt. När hennes 
barn var små så bodde familjen i en gårdslägenhet i centrala stan. Sin nuvarande lägenhet har 
hon bott i i 22 år och hon vårdar så vitt vi kan bedöma åtminstone dess uteplats som om den 
vore hennes egen. Hon har ramat in den med spaljé, staket, tujor och blommor, allt betalt och 
ordnat av henne själv. Anledningen till att hon flyttade till lägenheten och området var 
framför allt på grund av hennes yrke, hon jobbade som dagmamma. I området finns en stor 
och fin lekplats och de stora grönytorna och den bilfria miljön innebar stora fördelar för henne 
och barnen. Hon är mycket nöjd med området och sin lägenhet och har inga aktiva planer på 
att flytta. Hennes önskan är att få bo kvar ”resten av livet”. En anledning till att hon valt 
hyresrätt istället för bostadsrätt är enligt henne själv att det är enkelt att bara ringa om några 
problem uppstår och man har själv inget ekonomiskt ansvar när något exempelvis en kyl eller 
spis måste bytas ut. Hon är i det stora hela väldigt nöjd med sitt boende och anser inte att äga 
sitt boende skulle tillfört henne något ytterligare i positiv mening. 

4.2 Fördelning av resultatet från frågorna med fasta svarsalternativ 

I denna sektion återger vi en samlad bild över resultatet från frågorna med fasta 
svarsalternativ: 

− Är Du man eller kvinna?  
− Hur gammal är Du?  
− Vilket alternativ stämmer överens med Dig?  
− Vilket civilstånd har Du?  
− Hur många barn bor i denna lägenhet?  
− Hur många rum finns i lägenheten?  
− Hur länge har Du bott i denna lägenhet?  
− Är Du nöjd med bostadsområdet?  
− Har Du aktiva planer på att flytta?  
− I vilken boendeform bodde Du i innan denna lägenhet?  

Under varje fråga redovisas ett stapeldiagram som visar den procentuella fördelningen bland 
de intervjuade. 
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5. Analys 

II detta kapitel analyserar vi resultaten från vår undersökning och jämför dem med de teorier 
vi tog upp i kapitel 3 Teorier och tidigare arbeten.  

5.1 Allmänt kring våra samtal 

Intervjuerna, som vi på grund av deras karaktär valt att kalla samtal, var olika uttömmande. 
En del personer var pratsamma och berättade öppet och direkt om sig själva, sin tidigare och 
sin nuvarande boendesituation. Andra lät istället oss ta initiativet och svarade mindre 
uttömmande på våra frågor. Det faktum att vi alla är olika, att samma fråga kan besvaras på 
flera sätt beroende på tolkning och tidigare erfarenheter gör att svaren inte är helt jämförbara. 
Innehållet och kvalitén på vår insamlade primärdata är därför varierande. Precis som väntat 
fick vi inte ett entydigt svar på varför människor bor i hyresrätt En del faktorer återkommer 
dock hos många av respondenterna vilket bekräftar delar av de teorier vi tidigare redogjort 
för.  

5.2 Allmännyttiga bostadsteorier 

Området Adolfberg, där vi genomförde vår undersökning, producerades under 1960-talet men 
är inget typiskt miljonprogramsområde. Det är dock ett storskaligt område med Åmåls mått 
mätt. Området är beläget inom tätorten men inte i centrum. Husen har tre och fyra våningar 
och från en del lägenheter har man utsikt över Vänern. Många av miljonprogrammens 
områden har haft dåligt rykte och låg status (Sax (red.) 2006). Enligt Gustafsson, en av oss 
författare som är uppväxt i Åmål, har Adolfsberg tidigare haft dåligt rykte och låg status men 
detta rykte verkar nu vara bortarbetat bland Åmåls befolkning. Större delen av våra 
respondenter uttrycker också att de är nöjda med både området och lägenheten. 

Bostadsbolaget uppskattas och anses allmänt ta god hand både om husen, invändigt och 
utvändigt, och om området. Vi kan här knyta an till de skillnader som Fellesson (1998) anser 
föreligga mellan produkt och kundfokus. Våra respondenter är uppenbarligen nöjda med det 
erhållna boendet och upplever att de får hög och kundanpassad kvalitet, de flesta av dem har 
dessutom bott många år i bolagets regi. Vilket tyder på att ÅKAB lyckats skapa långsiktiga 
relationer med många av sina hyresgäster.  

I teorikapitlet tog vi bland annat upp Rambergs (2000) påstående om att grundtanken med de 
allmännyttiga bostäderna är att de ska vara tillgängliga för alla. Vi tog även upp Bengtsson 
och Kemenys (1997) påstående om att en marknad med integrerade allmännyttan 
kännetecknas av att en lägre andel av befolkningen äger sina bostäder jämfört med en 
marknad med en reglerad allmännytta. Dessa påståenden bekräftas av våra respondenter som 
är en blandad skara som alla är positivt inställda till boendeformen hyresrätt. Vi har 
respondenter som har svag ekonomi där ett ägande inte är möjligt. Vi har respondenter som 
sålt sitt hus och valt hyresrätten på grund av bekvämlighet. Vi har även respondenter som valt 
hyresrätten på grund av önskat bostadsområde. 
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5.3 Valfrihet och inflytande 

Det är stort fokus idag inom allmännyttan, men även hos andra hyresvärdar, på hur de skall 
kunna öka hyresgästernas valfrihet och inflytande över sitt boende. Det finns även en statlig 
utredning, SOU 2001:27, som fastslår att det är mycket viktigt för hyresrättens framtida 
konkurrenskraft att allmännyttan utvecklas i en riktning där den tillåter större valfrihet än 
idag. Tanken med valfrihet och ökat inflytande är givetvis god men frågan är om detta 
efterfrågas, och i så fall av vem och av vilka skäl? Den valfrihet som omtalas är enligt 
Lindbom (red.) (2001) att låta hyresgästerna ta över ansvaret för vissa tjänster och service 
såsom exempelvis trappstädning och inre underhåll och i gengäld betala lägre hyra. ÅKAB 
som det allmännyttiga bostadsbolaget i Åmål heter har ännu inte infört detta med ”valbar 
hyra” eller valfritt lägenhetsunderhåll, så kallat VLU, i någon form. Vi noterade inte heller att 
detta var något som efterfrågades bland de hyresgäster vi talade med, tvärtom värdesatte de 
flesta av dem den goda servicen och den trygghet som denna medför. Redan 1987 funderade 
Dahlgren och Siksiö över just detta att allmännyttan tenderar att ändra boendeförhållandena 
för sina hyresgäster och genom dessa förändringar ta bort just de faktorer som gjort att en stor 
del av hushållen faktiskt valt hyresrätten som boendeform.  

Enligt Arnerup-Cooper och Edvardsson (1998) så är det viktigt att involvera kunden i de olika 
processerna, ju högre delaktighet desto mindre risk att något blir fel. De hävdar vidare att ju 
fler aktiviteter som överflyttas på kunden, desto större blir flexibiliteten, vilket är positivt för 
den kundupplevda kvaliteten och produktiviteten. Kanske är det så att vissa utvecklar ännu 
starkare band och trivs bättre i en bostad om de själva investerat egen tid och eget arbete för 
exempelvis målning och tapetsering. Detta kan ju vara värt att undersöka i framtiden då olika 
former av VLU och valbar hyra kommer att bli vanligare eftersom det är SABOs ambition att 
öka flexibiliteten. Det är givetvis viktigt att involvera och engagera kunderna men detta kan 
göras på olika sätt och måste inte ske, åtminstone inte enbart genom att involvera kunderna i 
underhållsprocessen. Särskilt som vår undersökning visar att just den goda servicen är en av 
de avgörande faktorerna för flertalet av våra respondenter vid valet av boendeformen. 
Exempelvis har KBAB goda erfarenheter av de olika former av fritidsaktiviteter som bolaget 
anordnar för sina hyresgäster. Hyresgästerna lär känna varandra och detta ökar både 
samhörighetskänslan och trivseln i ett område (Årsredovisning 2005 Karlstads 
Bostadsaktiebolag). Det är möjligt att trivseln i det intervjuade Åmålsområdet skulle öka ännu 
mer om bostadsbolaget anordnar olika fritidsaktiviteter. Nu kan vi bara konstatera att de flesta 
är nöjda och att ingen uttryckte någon sådan önskan. Det kan ju i och för sig bero på att de 
inte är medvetna om att detta förekommer inom andra bostadsbolag.  

Den valfrihet och flexibilitet som SABO och andra intressenter på marknaden talar om idag 
handlar om att kunna välja servicegrad och underhållsfrekvens men den flexibilitet som våra 
respondenter talade om och tyckte var värdefull var uppsägningstiden. Det faktum att det är 
enkelt att flytta, endast en uppsägning utan försäljning eller andra förpliktelser krävs, ansåg 
flera vara en av de största fördelarna med boendeformen. 

5.4 Bostadens betydelse 

Större delen av våra respondenter var nöjda med bostaden och boendeformen som sådan. I 
studien Vilken attraktivitet har olika bostadsområden och boendeformer i Gävle? 
konstaterade författarna Andersson och Magnusson (2006) att uppfattningarna om bostadens 
betydelse inte skiljer sig åt mellan boende i olika upplåtelseformer. Detta konstaterande känns 
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relevant även för våra respondenter. Alla respondenter utom två uttryckte glädje över och 
värderade sin bostad högt. En av dessa två skulle flytta till en ny hyresrätt ägd av samma 
bostadsbolag, så det var snarare området än boendeformen som var fel.  I Andersson och 
Magnussons (2006) studie uttryckte en bostadsrättsägare att det inte var upplåtelseformen 
utan snarare hustypen som fällde avgörandet till fördel för ägandet. Vår respondent som snart 
skall flytta från området till en i bostadsbolagets nyproducerade lägenhet i centrum uttrycker 
följande: ”Jag ser verkligen fram emot att få flytta, det ska bli så underbart att få komma till 
den nyproducerade lägenheten.” När vi frågar varför hon valde just den hyresrätten istället för 
exempelvis en bostadsrätt säger hon direkt att boendeformen inte var viktig: ”Hade 
lägenheten varit en bostadsrätt så hade jag utan att tveka köpt den, det var lägenheten och 
läget som sådant som var avgörande, inte boendeformen”.  

5.5 Betalningsförmåga och betalningsvilja 

Det resonemang som individerna från Andersson och Magnussons (2006) studie samt från vår 
undersökning för antyder att det är läget och typen av hus som är avgörande för attraktiviteten 
och inte boendeformen som sådan. Detta bör i sin tur innebära att de nyproducerade 
lägenheterna i städernas centrala delar kommer att vara eftertraktade av dem som har råd att 
välja boendeform och där huvudsaken är att de får den typ av lägenhet de önskar oavsett 
upplåtelseform. Detta stöds av SOU 2000:33 där det konstateras att det är framför allt de 
hushåll som har ekonomiska möjligheter att äga sitt boende som är mest villiga att betala en 
högre hyra för en attraktiv och centralt belägen hyresrätt. Även Abramsson och Berg (2004) 
konstaterar att de som väljer att lämna en äganderätt för att bo i hyresrätt är medvetna kunder 
som är villiga att betala för en fräsch lägenhet.  I det inledande kapitlet ifrågasatte vi om 
allmännyttan bör satsa på att producera nya lägenheter med attraktiva lägen, hög standard, 
hög hyra och om detta verkligen efterfrågas. Nu, efter våra intervjuer, kan vi konstatera att 
allmännyttan är tillgänglig för alla och faktiskt har hyresgäster från i princip alla 
samhällsklasser med varierande betalningsförmåga och betalningsvilja. Med beaktande av 
detta är det uppenbarligen rätt av allmännyttan att även satsa på nyproduktion. 

Överhuvudtaget är hyresrätten en accepterad och populär boendeform i Sverige. Studien som 
genomfördes i Gävle av Andersson och Magnusson (2006) genomfördes samtidigt i åtta andra 
europeiska länder. Jämförelsevis har Gävleborna en mer positiv inställning till hyresrätten 
som boendeform än de intervjuade i de övriga länderna. Flera av våra respondenter hade 
ursprungligen sökt en bostadsrätt men måste ge upp sökandet eftersom det var brist på 
lämpliga bostäder. Nu när de väl bor i en hyresrätt är merparten ändå nöjda med 
boendeformen som sådan.  

5.6 Vem bor var? 

Det finns en rad teorier formulerade, bland annat av Siksiö (1991) och Magnusson (1994), om 
att vi väljer bostad efter livscykelskede medan Kending (Siksiö 1991) delar upp människorna 
i de permanenta hyrarna och de permanenta ägarna. Vår undersökning bekräftar i hög grad 
teorierna om bostad efter livscykelskede, en av respondenterna tillhör dock kategorin 
permanenta hyrare. Den amerikanske sociologen P.H. Rossi formulerade på 1950-talet den så 
kallade livscykelmodellen och enligt Magnusson (1994) bor unga människor mellan 20-30 år 
ofta i hyresrätt, de är också de som flyttar oftast. Samma källa har konstaterat att hushållet 
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flyttar från hyresrätt till äganderätt när det blir mer etablerat samt att hushållet flyttar från 
flerfamiljshus till småhus när barnen föds och hushållet blir större. Livscykelmodellen är 
applicerbar på flertalet av våra respondenters boendekarriär. De började alla sina 
boendekarriärer i en hyresrätt som de i vissa fall delade med sin partner. Efter några års 
boende och i vissa fall i samband med barns födelse köptes den egna villan där de bodde tills 
barnen var utflugna och nu på äldre dar har de återvänt till hyresrätten av bekvämlighetsskäl. 
Nu ser givetvis inte alla våra respondenters boendekarriär ut exakt så här, men det vi anser 
vara det viktiga konstaterandet är att deras val av boendeform har växlat mellan hyresrätt och 
eget ägt boende genom olika stadium i livet.  

Dahlgren och Siksiö (1987) konstaterar att önskan att bo i hyresrätt till stor del bestäms av 
ålder och livscykelskede och tidigare boendehistoria, unga vill bo centralt och gamla vill inte 
flytta. De konstaterar även att allmännyttan under senare år har fått en större andel äldre 
hushåll, resurssvaga pensionärer samt unga hushåll i början på boendekarriären. Även 
Magnusson (1994) och Fransson et al. (2002) konstaterar att främst unga och äldre tenderar 
att bo i hyresrätt och att de ofta följer livscykelmodellen. Boendet börjar i hyresrätt när man är 
ung och sedan återvänder man slutligen igen på äldre dar när barnen flyttat ut. Vår 
undersökning stärker teorierna om att många äldre väljer hyresrätten som boendeform, drygt 
45 procent av våra respondenter var äldre än 65 år och nästan 80 procent var äldre än 45 år. 
Däremot var endast nio procent under 29 år. Detta tror vi beror på området och inte 
hyresrätten som boendeform. Skulle vi haft möjlighet att gjort en större undersökning med 
flera bostadsområden så är det vår uppfattning att resultatet i princip skulle ha bekräftat 
teorierna.  

Fransson et al (2002) konstaterar även att storleken på hushållet kan vara avgörande för vilken 
boendeform man väljer. Bor man ensam är det för de flesta inget alternativ att bo i hus då hus 
ofta är för stora och för dyra att bo i för en ensam person. En av respondenterna, en man i 
ålderskategorin 65 år och uppåt bekräftar denna teori. När hans fästmö gick bort så valde han 
att sälja huset eftersom han ansåg att det blev för mycket för honom när han blev ensam.  
Detta bekräftas också motsatsvis av mannen i ålderkategorin 35-44 år som idag bodde i en 
trerumslägenhet med sin familj bestående av fem personer. Familjen lämnar nu sin lägenhet 
och har köpt ett eget hus eftersom det blev billigare för dem än att skaffa en lägenhet av 
motsvarande storlek.  

Flera av våra respondenter talar om att de värderar den service som ingår i hyran. De tycker 
att det är både tryggt och bekvämt att kunna ringa till vaktmästaren som kommer och fixar 
sådant som inte fungerar. Det finns begränsad forskning om varför människor valt att bo där 
de bor men enligt Siksiö (1991) menar ekonomerna att människor försöker maximera sin 
nytta inom ramen för sina begränsningar. Flertalet av våra respondenter anser uppenbarligen 
att de får valuta för pengarna de betalar i hyra och värdesätter bekvämligheten med att bo i 
hyresrätt. 

5.7 Statistiken 

Statistiken från SCB visar en trend att andelen kvinnor som bor i hyresrätt ökar. Vår 
undersökning bekräftar detta då drygt 60 procent av de slumpmässigt utvalda respondenterna 
är kvinnor. Som Magnusson (1994) menade och som siffror från SCB bekräftar så är det 
framförallt de yngre och de äldre som utgör den större delen av de boende i hyresrätt. Vår 
undersökning bekräftar att de äldre är en stor grupp av de boende i hyresrätt då drygt 45 
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procent var 65 år och äldre, endast en av våra respondenter var dock i ålderskategorin upp till 
29 år. 

När vi jämför resultatet av vår undersökning med resultatet av den undersökning som år 2002 
genomfördes i Malmö, Örebro, Gävle, Norrköping, Skövde och Stockholm (Fransson et al. 
2002), kan vi konstatera följande: 

Fråga Svarsalternativ Undersökning 
2002 (%) 

Vår 
undersökning 
(%) 

Kön Kvinnor 

Män 

55 

45 

64 

36 

Ålder -29 år 

30-59 år 
60- år 

30 

51 
19 

9 

36 
55 

Hushållsstorlek Ensamstående utan barn 
Samboende utan barn 

Barnfamiljer 

45 
14 

41 

55 
18 

27 

Bostadsstorlek 1 rum & kök 

2-3 rum & kök 
4 rum & kök eller mer 

15 

64 
21 

9 

82 
9 

Boendetid mindre än 1 år 

1-5 år 
mer än 6 år 

19 

45 
36 

18 

36 
46 

Nöjd med området Missnöjd 

varken nöjd eller missnöjd 

nöjd 

6 

32 

62 

18 

0 

82 

Planer på att flytta Nej 

Ja, inom området eller i närheten 
Ja, till centrum 

68 

13 
19 

73 

0 
27 

 
Vår undersökning har en högre andel kvinnor som bor i hyresrätt än den undersökning som 
genomfördes 2002. Då trenden är att andelen kvinnor boende i hyresrätt ökar och att det är 
fem år sedan den undersökningen genomfördes, bekräftar vår undersökning denna trend. 

Våra respondenters ålderfördelning stämmer inte överens med den tidigare undersökningens, 
och vi har använt oss av olika åldersintervall. Vi kan dock konstatera att vår undersökning 
åtminstone delvis bekräftar Magnussons (1994) teori och SCBs statistik som säger att yngre 
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och äldre utgör den större delen av hushållen i hyresrätt. I vår undersökning var 55 procent av 
respondenterna äldre än 65 år. Jämför med undersökningen 2002 fick vi en större andel 
ensamstående utan barn och barnfamiljer vilket är logiskt då störst andel av våra respondenter 
finns i ålderkategorin 65 år och uppåt. Vidare påverkar naturligtvis ett bostadsområdes 
karaktär vilken hushållstyp som väljer att bosätta sig i området. Vi vet inte om de 
bostadsområden som ingick i undersökningen från 2002 är jämförbara med området på 
Adolfsberg.  

I båda undersökningarna bor de flesta av respondenterna i två eller tre rum och kök även om 
andelen i vår undersökning är avsevärt större. Lägenhetstypen ett rum och kök förekommer 
hos nio procent av våra respondenter och hos 15 procent av respondenterna i den tidigare 
undersökningen. Vidare bor nio procent av våra respondenter i en fyrarummare och i 
undersökningen från 2002 är siffran 21 procent Vi tror att våra siffror blivit mer 
överensstämmande med den tidigare undersökningen om vi haft möjligheten att inkludera fler 
bostadsområden. I det här fallet visade det sig att majoriteten av lägenheter i området var 
treor. Vilken typ av hushåll som bosätter sig i ett område påverkas av storleken på de 
förekommande lägenheterna. Finns det många små lägenheter så bor givetvis mest en- och 
tvåpersonshushåll i området och på samma sätt innebär stora lägenheter oftast att 
hyresgästerna är barnfamiljer. Vi har tidigare konstaterat att i vårt undersökta område är den 
största andelen äldre utan barn. 

I vår undersökning har 18 procent av respondenterna bott i lägenheten i mindre än ett år, 
vilket överensstämmer så gott som helt med den tidigare undersökningen där motsvarande 
siffra var 19 procent I de andra kategorierna är motsvarande siffror att i vår undersökning har 
36 procent bott i lägenheten mellan ett och fem år och 45 procent i den andra undersökningen. 
46 procent av våra respondenter har bott i sin lägenhet mer än sex år och i den andra 
undersökningen är motsvarande siffra 36 procent Vi kan konstatera att hyresrätten i båda 
undersökningarna får anses som mer än ett tillfälligt boende. 

Av våra respondenter är 82 procent nöjda med området och 18 procent är missnöjda. I 
undersökningen från 2002 anger endast sex procent att de är missnöjda men hela 32 procent 
uppger att de varken är nöjda eller missnöjda. Vår högre siffra kan delvis förklaras med det 
låga intervjuantal vi hade jämfört med den andra undersökningen, 11 respektive 9 327. Den 
relativt stora andel som uppger sig vara varken nöjda eller missnöjda i undersökningen från 
2002 utgör ju en form av gråzon som vi har svårt att relatera till då vi inte vet hur de resonerat 
när de valt att svara så. 

I båda undersökningarna har cirka 70 procent inga planer på att flytta.  
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6. Diskussion och slutsats 

SSyftet med denna uppsats var att försöka besvara varför människor väljer att bo i hyresrätt. 
Vi kommer i detta kapitel diskutera det vi funnit och sammanfatta de slutsatser vi dragit.  

6.1 Service och trygghet 

Vi vet att hyresbranschen har stort fokus att göra boendeformen hyresrätt mer flexibel i det 
avseendet att hyresgästerna ska kunna välja standard och underhållsintervall i lägenheterna 
och även kunna ta på sig vissa sysslor såsom exempelvis trappstädning. En del hyresvärdar 
lägger numera över en del av underhållsansvaret på de boende. Hyresgästens egna val 
påverkar sedan hyresnivån. De som vill ha hög standard och hög servicenivå betalar mer i 
hyra medan de som nöjer sig med enklare standard och kan fixa en del själva betalar en lägre 
hyra. Valfrihet i all ära, men vi anser att det finns en risk i genomförandet av detta. 
Huvudanledningen till valet av hyresrätt som boendeform för flertalet av våra respondenter är 
just servicen och den bekvämlighet och trygghet som boendeformen innebär. De äldre, de 
ensamboende och de ensamstående föräldrarna, vilka alla är utsatta grupper som ofta har svag 
ekonomi, kan säkert vara frestade av en lägre hyra men tvingas då välja bort service och den 
trygghet denna medför. Tummar man på servicen faller stora delar av vitsen och tryggheten 
med hyresboende för en stor del av våra respondenter.  

Det faktum att de äldre tenderar att öka sin andel bland hyresgästerna hos allmännyttan när de 
lämnar sina tidigare bostäder talar emot olika former av VLU och valbar hyra. De äldre 
lämnar sitt tidigare boende för att de önskar just hjälp med det praktiska och den trygghet 
detta medför. Vi anser att Dahlgren och Siksiös (1987) resonemang kring frågan är relevant 
då vi inte märkt någon vilja hos någon av våra respondenter att ta större ansvar för underhåll 
eller service utan tvärt om noterat att detta är en av huvudanledningarna till att de valt att bo i 
hyresrätt. 

Kvinnorna är en annan grupp som tenderar att öka sitt boende i hyresrätt. De två kvinnor som 
vi intervjuade som bodde ensamma med sina barn efter att ha skilt sig hade valt hyresrätt för 
att de ansåg att det var det enda ekonomiskt tillgängliga alternativet för dem. De skulle kunna 
bo för i princip samma månadskostnad i ett eget radhus, men ansåg att de ekonomiska 
riskerna med ett eget boende var alltför stora. Till det kommer allt det praktiska arbetet med 
att ha ett eget hus. Dessa kvinnor är ytterligare en grupp som värdesätter den service och 
trygghet som hyresboendet inkluderar. 

Flera av våra respondenter framhåller just den goda servicen som en anledning till att de valt 
att bo just i hyresrätt. Det kan säkert te sig attraktivt för vissa hyresgäster att kunna sänka sin 
hyra genom att kunna välja bort viss service. Vår undersökning visar dock att det kan komma 
att straffa sig på sikt för fastighetsägarna. När underhåll och service överförs på hyresgästerna 
har fastighetsägarna tagit bort en av de viktigaste anledningarna till att våra respondenter valt 
hyresrätten som boendeform. Risken finns att de väljer en annan boendeform när hyresrätten 
inte längre levererar det de efterfrågar.  

Vidare visar vår undersökning att hushållen uppskattar den service de får från bostadsbolaget 
och den trygghet som denna medför. Denna service är en av huvudanledningarna till att de 
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valt just boendeformen hyresrätt. Gillar man att renovera och fixa väljer man sannolikt en 
annan boendeform där man kan få en annan ekonomisk nytta av sina insatser än att spara 
några hundralappar på hyran. Resultatet av vår undersökning pekar på att de som väljer att bo 
i hyresrätt gör det huvudsakligen för att de finner övriga boendeformer opraktiska då de 
kanske vill kunna flytta lätt. De övriga boendeformerna kan även ses svårtillgängliga genom 
att vara för dyra. De som vill renovera etc. och som kan välja mellan boendeformerna väljer 
sannolikt någon annan boendeform. Möjligen kan de som inte kan välja någon annan 
boendeform finna viss tillfredställelse i att trots allt kunna påverka sitt boende i någon grad. 
Vi anser baserat på resultatet av vår undersökning att detta med VLU och valbar hyra är något 
som allmännyttan bör förhålla sig restriktivt till eftersom den goda servicen och den 
medföljande tryggheten är ett av de viktigaste kriterierna till att man har valt hyresrätten som 
boendeform. Detta blir särskilt angeläget då vi tar i beaktande att de tidigare nämnda ofta 
resurssvaga hushållen tenderar att öka sin andel boende i allmännyttan. 

6.2 Flexibiliteten 

Vår undersökning har även visat att man väljer hyresrätten som boendeform när man enkelt 
vill kunna flytta från en bostad till en annan. Skälen till att man efterfrågar denna flexibilitet 
varierar givetvis mellan både individer och kategorier av människor. Unga människor vill inte 
eller har inte möjligheten att investera i ett eget boende och då unga flyttar oftare än andra 
grupper så blir det opraktiskt att behöva sälja en bostad före varje flytt. Ännu en slutsats är att 
när man är ny i en stad så väljer man gärna att bo i hyresrätt just på grund av att det är enkelt 
att flytta. När är man bott ett tag och lärt känna staden så kan det visa sig att man vill bo 
någon helt annanstans än där man bor då är det väldigt enkelt att flytta om man bor i hyresrätt. 
Andra vet att de söker förändring efter relativt kort tid, då blir det opraktiskt att äga sin bostad 
då man måste sälja varje gång man flyttar. Även frihetskänslan som finns i ett hyreskontrakt 
värdesätts. 

6.3 Hushållets storlek 

Vår undersökning visar också att storleken på hushållet påverkar valet av boendeform. En 
ensam person väljer hyresrätt för att en egen villa blir för stor, dyr och innebär för mycket 
jobb. På samma vis kan vi konstatera att stora hyresrätter med många rum tenderar att bli för 
kostsamma för stora barnfamiljer.  

6.4 Frivilliga hyresgäster kontra de utan reella alternativ 

Vi fann att de som uttrycker att de inte hade något val annat än att bosätta sig i en hyresrätt är 
de ensamstående mammorna. Den ensamme mannen som valde att lämna villan när fästmön 
dog hade sannolikt kunnat köpa sig en bostadsrätt om han så önskat, men han uttryckte inget 
intresse för denna boendeform. Mannen med utländskt ursprung som nu har investerat i en 
egen villa har, enligt honom själv, tillhört kategorin utan reella alternativ då han efter att ha 
anlänt till Sverige tidigare levt på socialbidrag under flera år. Under denna tid var han och 
hans familj hänvisade till en hyreslägenhet i allmännyttan eftersom ekonomin saknade 
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utrymme för någon annan boendeform. Detta innebär att 18 procent av våra respondenter idag 
befinner sig i kategorin som saknar reella alternativ av ekonomiska skäl. 

Vi har genom vår undersökning kommit fram till att olika samhällsklasser och personer med 
olika ekonomiska förutsättningar bor i allmännyttan. Även om allmännyttan har en större 
andel resurssvaga hushåll och hushåll med olika problem kan vi konstatera att fenomenet 
allmännyttan lever upp till sitt namn. Den har i princip bostäder att erbjuda alla oavsett 
preferenser. 

6.5 Slutsats 

Vi har kommit fram till att de främsta skälen till att bo i hyresrätt är att de boende: 

− Vill ha flexibilitet i sitt boende i form av att lätt kunna flytta utan försäljning eller 
andra juridiska åtaganden 

− Vill slippa ansvar för fastighetsskötsel 
− Söker servicen och tryggheten i att kunna ringa en fastighetsskötare om något i 

lägenheten behöver åtgärdas 
− Inte anser sig har några andra alternativ på grund av svag ekonomi 

Vi har även kommit fram till att allmännyttan nyttjas av alla kategorier av hushåll samt att 
andelen äldre fortsätter att öka. 

Både fräscha befintliga hyresbostäder och nyproducerade lägenheter behövs för att tillgodose 
alla hushållskategoriers behov. Vårt råd till hyresbostadsbolagen är: erbjud gärna 
tilläggstjänster och olika former av service mot extra avgift men tumma inte på 
grundtryggheten genom att låta normal service kosta pengar. Då de största åldersgrupperna av 
hyresboende är unga och gamla, grupper som ofta har svag ekonomi, ser vi en risk i att dessa 
grupper lockas av möjligheten att kunna sänka sin hyra genom att ge avkall på service de 
faktiskt både vill ha och behöver. Om det blir en realitet framöver att hyresgästerna kan välja 
bort det som idag ses som normal service, anser vi att detta kan påverka framför allt de äldre 
hyresgästernas situation negativt.  
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Bilaga 1 

          

Vi studerar Fastighetsekonomi vid karlstads Universitet och håller nu på med det avslutande momentet - att 
skriva en C-uppstas. Syftet med vår uppsats är att försöka besvara frågan: Varför bor människor i hyresrätt?  
 
Dina svar är mycket värdefulla för oss och vi hoppas därför att just Du kan ta Dig tid att hjälpa oss. Vi skulle vilja 
ställa några frågor om hur du bott genom åren och varför Du hamnade här. 
 
  
 
Alla svar lämnas anonymt och det finns därmed ingen möjlighet att spåra Dina svar till Dig. 
 
  
Tack på förhand!  
Eva Gustafsson och Maria Wernerheim  
  
  
 

   
 

1   Kan du berätta om hur Du bott genom 
åren?    

  

  
  
 

   
 

2   I vilken boendeform bodde Du i innan 
denna lägenheten?  

 

Hyresrätt 

Bostadsrätt 

Egen ägd villa eller bostadsrätt 

  

  
  
 

   
 

3   Hur länge har Du bott i denna lägenhet?  

 

Mindre än 1 år 

1 - 5 år 

Mer än 6 år 

  

  
  
 

   
 

4   Vad var det som gjorde att Du flyttade hit?   
  

  
  
 

   
 

5   Varför valde Du hyresrätt istället för 
bostadsrätt?    
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6   Är Du nöjd med bostadsområdet?  

 

Ja 

Nej 

Varken Ja eller Nej 

  

  
  
 

    
 

7   Har Du aktiva planer på att flytta?  

 

Nej 

Ja, till hyresrätt inom området 

Ja, till hyresrätt 

Ja, till bostadsrätt 

Ja, till egen ägd villa eller radhus 

  

  
  
 

    
 

8   Är du man eller kvinna?  
 Man 

Kvinna 

  

  
  
 

    
 

9   Hur gammal är Du?  

 

- 29 år 

30 - 44 år 

45 - 64 år 

65 - år 

  

  
  
 

    
 

10   Vilket civilstånd har du?  
 Ensamstående 

Sambo / Gift 

  

  
  
 

    
 

11   Vilket alternativ stämmer överens med 
Dig?  

 

Ensamstående utan barn 

Sammanboende utan barn 

Barnfamilj 
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12   Hur många barn bor i denna lägenhet?  

 

0 

1 

2 

3 

4 eller fler 

  

  
  
 

    
 

13   Vilken sammanlagd årsinkomst har detta 
hushåll?  

 

- 124 999 kr 

125 000 kr - 249 999 kr 

250 000 kr - 

  

  
  
 

    
 

14   Vilken utbildnigsnivå har Du?  

 

Grundskola 

Gymnasium 

Högskola / Universitet 

  

  
  
 

    
 

15   Hur många rum finns i lägenheten?  

 

1 

2 

3 

4 eller fler 

 

  

  
  
 Sida:  1  
 
  
 
 


