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Nyproduktion med kvarboendeprincipen – Framtidens äldreboende i Göteborg?

FÖRORD

“Vi lever inte för att bo. Vi bor för att leva. Det viktiga med hur vi bor är hur det låter oss
leva, hur det påverkar raden av vardagar som lagrar sig till våra liv.”

Rita Liljeström

Ett underbart citat som får oss att tänka till en stund. Vad är det vi värdesätter i våra liv? Hur
påverkar egentligen omvärlden vår vardag?

Under tiden med vår uppsats har vi ställts inför en fråga som de flesta av oss någon gång
kommer att ställas inför: Hur vill jag leva när jag blir gammal? Det är en stor fråga som kan
vara nog så svår att besvara. Avlägsenheten gör det än svårare, men det är kanske ändå tid att
redan nu fundera över det. Likväl som vi planerar för våra barn i framtiden bör vi planera för
oss själva och vår tid som pensionärer.

Vi vill först och främst tacka Kjell Björkqvist som hjälpt oss med att komma i kontakt med
rätt personer inom Göteborgs Stad samt, i egenskap av politiker, påvisat vikten av ämnets
aktualitet. Tack till opponenterna och vår handledare, som har risat och rosat oss igenom hela
denna resa och slutligen hjälp oss att nå målet!

Vi vill också tacka Staffan Valinder, biträdande direktör på fastighetskontoret som inspirerat
oss och givit oss intressanta idéer till uppsatsen. Han har också varit länken till de tre
fantastiska kvinnorna Anette Ihrelius, Bell Andersson och Ann-Sofie Jeppson som alla arbetar
med tillgänglighetsfrågor i Göteborgs Stad. Efter en mycket givande intervju med dessa
drivkrafter fick vi den dos av inspiration och motivation som krävdes för att fortsätta vår
undersökning inom valt område.

Tack!

Varberg/Göteborg 2008

Helena och Maria
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SAMMANFATTNING

I den inledande fasen till denna studie läste författarna en magisteruppsats ifrån Lunds
Universitet. Uppsatsen behandlade just ämnet kvarboendeprincipen, men med perspektiv
utifrån människans elementära behov. Författaren till uppsatsen presterade en mycket
omfattande studie med tyngd i människans sociologiska och fysiologiska önskemål och behov
i senare delen av livet. Under avsnittet ”Förslag till vidare forskning” föreslog författaren att
det vore intressant att undersöka kommunerna och deras argument vad gäller
kvarboendeprincipen och om det finns konkreta handlingsplaner i dessa argument. Studien
tog då form och författarna intervjuade både kommunen och de större aktörerna inom bygg-
och fastighetssektorn i Göteborg. Det visade sig att den utvalda teoretiska referensramen
delvis var densamma som kommunen använde sig av i sina rapporter och analyser. Detta
bekräftade ämnets aktualitet samt författarnas osäkerhet - var problemområdet något att
tillämpa i en kandidatuppsats? Jo, det var ett ämne innehållande mycket diskussioner och
åsikter, vilket kändes som en bra ingrediens i startfasen av en uppsats. Efter bearbetning av
analysdelen blev det tydligt att dialogen mellan kommunen och bygg- och fastighetsbolagen
på marknaden inte fungerar fullt så effektivt som den skulle kunna göra. Uppfattningen om
demografin och samhällsbehoven gick brett isär mellan de olika företagen. Framtidens
begynnande problem var inte alla så upplysta som de kanske borde vara med tanke på
kommunens och statistikens varningssignaler.
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1. INLEDNING

I detta avsnitt diskuteras bakomliggande tankar till den valda problemformuleringen samt,
vilka aspekter som fick författarna att vidare studera det aktuella ämnet

En liten detalj, som att trösklarna plötsligt en dag känns för höga eller att trapporna börjar bli
svåra att bestiga, kan vara det som tvingar en individ att lämna sitt hem för att söka plats på
någon typ av anpassat boende.

I början av 2006 var författarna till denna uppsats i kontakt med HSB (Hyresgästernas
Sparkasse och Byggnadsförening). Avsikten då var inte att med två års framförhållning hitta
ett tema till kandidatuppsatsen, men det var där det hela började.

HSB flaggade för ett begynnande och mycket omfattande problem. Utbudet av landets
äldreanpassade boendeformer skulle inte täcka efterfrågan i framtiden. Vad man kunde se då,
för två år sedan, var att ekvationen inte skulle gå ihop. Men först i år, det vill säga, 2008,
skulle samhället få se de första varningssignalerna. HSB syftade då på ålderspensioneringen
av 40-talisterna i landet.

Författarna insåg då ämnets aktualitet och beslutade sig för att undersöka vilka möjligheter
som finns inom området kvarboende.

1.1. Problemdiskussion

En individ ska inte behöva lämna boendet då saker som för högt placerade köksskåp börjar
kännas svårtillgängliga och bredden på dörröppningarna hindrar en rullator att passera. För
äldre människor är det ofta en viktig del av livskvalitén att få bo kvar hemma även när hälsan
börjar svikta. Undersökningar visar att nästan alla äldre människor vill bo kvar så länge som
möjligt i sin lägenhet eller i sitt bostadsområde (Larsson, 2005).

Under perioden 2002 till 2005 minskade antalet platser i särskilt äldreboende med ca 13 500.
Dels berodde detta på kommunernas finansiella kris och dels på de små barnkullarna på 30-
talet (Fälldin, 2004). Nu, 2008, kommer den stora vändningen då den första riktigt stora
kullen av 40-talister pensioneras. Det kommer inte dröja särskilt länge innan dessa är i behov
av ett anpassat boende. De som under många år ägt en villa kommer förmodligen ha kapital
nog att köpa en seniorlägenhet i en bostadsrättsförening, men det kommer också att finnas
många människor som inte har denna möjlighet.
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Figur 1 Prognoser och befolkningsförändring i Göteborgs kommun (Befolkningsstruktur och bostadsbestånd, 2005)

I en studie utförd av Göteborgs Stad (Befolkningsstruktur och bostadsbestånd, 2005) har man
låtit utreda stadens demografi i olika stadsdelar och hur det framtida behovet kommer att se ut
då det gäller seniorboende. Mellan år 2005 och 2015 beräknas gruppen yngre pensionärer
(personer i åldrarna 65-74 år) i Göteborg att öka med närmare 12 000 personer (figur 1)
medan gruppen äldre pensionärer (personer i åldrarna 75 år och uppåt) kommer att minska
med drygt 4000.

Följden av att gruppen yngre pensionärer kommer att öka så pass kraftigt gör förmodligen att
efterfrågan på ett anpassat boende också kommer att öka. Problemet är att det redan idag är
brist på dessa boendeformer. Detta medför också, med ett längre perspektiv, att behovet av
äldreomsorg kommer att öka markant då 40-talisterna åldras.

Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco, tror att om en person flyttar till ett
anpassat boende i god tid så ökar möjligheten för personen att klara sig längre tid på egen
hand (Aspelin, 2005). Om då ett ökat kvarboende innebär friskare människor, borde
följdeffekten bli minskat behov av äldreomsorg i form av vård (Larsson, 2005).

Författarna ska med denna uppsats studera om, och i så fall hur, ett fastighetsföretag kan ta
hänsyn till kvarboendeprincipen samt kommande efterfrågan på tillgängliga boenden i
framtiden. Fastighetsbeståndet som massproducerades under sena 60-talet och en bit in på 70-
talet, även kallat miljonprogrammet, står inför omfattande renoveringar och stambyten. Att då
ha kvarboendeprincipen i beaktning när projektering sker, kan vara av stor betydelse för både
kommuner och fastighetsföretag. Bygg- och fastighetsföretagen kan på så vis
kostnadseffektivisera sin verksamhet genom att allt genomförs på samma gång - renovering
och anpassning av bostäderna. Genom denna samverkan skulle företagen eliminera
kostsamma och enstaka anpassningsprojekt i framtiden och kommunerna och samhället skulle
se ett ökat utbud av denna efterfrågade boendeform.
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1.2. Problemformulering

Vilka åtgärder behövs för att ett nyproducerat boende skall kunna fungera som ett framtida
kvarboende?

1.3. Syfte

Syftet med studien är att beskriva vilka åtgärder som krävs för att tillgodose
kvarboendeprincipen samt förklara hur den kan tillämpas vid nyproduktion.
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2. TEORETISK REFERENSRAM

I detta avsnitt presenterar författarna utvald teori som senare skall ligga till grund för en
analys av problemområdet.

2.1. En tillbakablick på åldringsvården

Början av 1980-talet kan karaktäriseras som en period av eftertanke och omorientering vad
gäller äldrevård. Allt byggande av såväl servicehus som sjukhem lades successivt ner då
tankegångarna alltmer kom att uppfattas som otidsenliga. Servicehusen var tänkta för
personer som i stort sett kunde klara sig själva. Dessa kunde ju lika gärna bo kvar i sina
vanliga bostäder, förutsatt att de höll modern standard och var någorlunda tillgängliga. Det
visade sig tidigt att de som sökte och fick en bostad i servicehusen var i höga åldrar. De var
dessutom ofta sjuka och hade stora funktionsnedsättningar vilket gjorde dem beroende av mer
omfattande hjälp. Eftersom detta boende inte var anpassat för dessa behov stötte man på
många problem. Det blev inte riktigt som man tänkt sig (Paulsson, 2002).

Av denna anledning ifrågasattes dåtidens boende – fanns det mer lämpade boendeformer?
Nya tankar kring alternativ lyftes fram och det diskuterades fördelar och kvaliteter med
kvarboendeformen. Äldre människor rekommenderades att bo kvar i det egna hemmet så
länge som möjligt. Istället skulle de söka stöd av hemtjänst och sjukvård i hemmet då detta
behövdes. Den nya ideologin hade sin grund i nya kunskaper och nya förhållningssätt till ett
gott liv för den kraftigt ökande äldre befolkningen. Dessutom hade den en grund i minskade
ekonomiska resurser i stat, kommuner och landsting samt i kampen mellan olika aktörer i det
krympande ekonomiska utrymmet (Paulsson, 2002).

2.2. Kvarboendeprincipen

Att få bo kvar i sin invanda miljö, ”kvarboendeprincipen”, har sedan 1950-talet varit
vägledande för utformningen av svensk äldreomsorg (Wånell, 2004). År 1952 tillsatte
regeringen en utredning, ”Åldringsvårdsutredningen”, med uppdrag att försöka göra det
möjligt för åldringar att stanna kvar i sina hem. Utredningen föreslog att åtgärderna inom
åldringsvården måste, i första hand och i största möjliga utsträckning, inriktas på att skapa ett
oberoende liv för människor så länge som möjligt i sina egna hem (SOU 1956:1). Regeringen
följde utredningens förslag men Wånell (2004) menar att det återstår mycket innan målet nås
att alla bostäder är tillgängliga. ”En majoritet av 40-talisterna, som är morgondagens äldre,
bor i villa, där det oftast finns invändiga trappor. Om det på trettiotalet ännu var
undermåliga bostäder som tvingade äldre att flytta, blir det kanske dagens välutrustade villor
som tvingar morgondagens äldre att byta bostad” (Wånell, 2004, s 52).
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2.3. Dagens och framtidens demografiska utveckling

När man ser tillbaka på det gångna seklet framstår utvecklingen som dramatisk. Vid förra
sekelskiftet, 1900, var den beräknade medellivslängden för kvinnor 57 år och för män 55 år.
Ungefär var 13:e person var då över 65 år. Under första halvan av 1900-talet ökade den äldre
befolkningen. Var 10:e person var då över 65 år. Idag, efter ett nytt sekelskifte, utgör de äldre
en avsevärd del av befolkningen
i Sverige. Ungefär var 6:e person
är idag över 65 år. Antalet
personer över 90 år har under
perioden 1985-2005 fördubblats.
När man ser till dagens
beräknade medellivslängd så har
den ökat till 82,0 år för kvinnor
och 77,4 år för män (Statistiska
Centralbyrån).

Paulsson (2002) menar att den
demografiska utvecklingen inte
är något tillfälligt fenomen. De
stora grupperna som föddes på
1940-talet, når hög ålder några
decennier in på 2000-talet (se
figur 2). Dessa förhållanden är
likartade i övriga länder i
Norden, Europa och i stora delar
av den industrialiserade världen.

2.4. Äldres boendesituation i dagen samhälle

Att det finns stora grupper i hög ålder betyder inte automatiskt att många är sjuka och lever
med svåra funktionsnedsättningar och stora behov av stöd och hjälp - människor åldras
individuellt (Paulsson, 2002). Idag är ofta äldre människor friska och vill njuta av den sista
tiden i livet (Fälldin, 2004). De har relativt mycket pengar, så de kan unna sig det lilla extra.
Dessutom vill de leva ett aktivt liv trots funktionshinder och sämre ork.

Flertalet äldre människor vill kunna bo och leva i sin hemmiljö så länge som möjligt och
slippa flytta till ett särskilt boende. Detta är också både kommunernas och bostadsföretagens
mål. Men för att uppnå målet måste de äldres boendemiljö vara anpassad till bland annat deras
sämre orienteringsförmåga och rörlighet. SABO hävdar att upp emot 20 procent av
flyttningarna till särskilt boende görs på grund av exempelvis dålig tillgänglighet i den egna
bostaden (SABO, 2005).

Idag finns det några alternativ av boenden för kategorierna äldre yrkesverkamma (personer i
åldrarna 55-65 år) och yngre pensionärer på marknaden. Dessa känns igen som 55 plus-
boende, 65 plus-boende eller så kallade seniorboenden. Dessa finns i form av både hyresrätter
och insatslägenheter. Som exempel kan BoViva och Seniorgården nämnas. BoViva, som
ingår i koncernen SEB, erbjuder hyresrätter till egna kunder över 55 år (SEB). Bostäderna står

Figur 2 Befolkningen i olika åldersklasser (SOU 2007:103, Statistiska
Centralbyrån)
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för komfort, modernitet och trygghet. Vid sidan av ett hyresavtal tecknas ett separat
serviceavtal där fri tillgång till gemensamma lokaler och en bemannad reception ingår.
Seniorgården, ett dotterbolag i JM-koncernen, erbjuder insatslägenheter för personer över 55
år (Seniorgården AB). De bygger lägenheter nära service, kommunikationer och vacker natur
och är till för både personer som är pigga och rörliga samt personer med speciella krav på en
trygg och tillgänglig bostad. Bostäderna byggs efter ett seniorprogram som omfattar ett
femtiotal punkter. Där ingår olika detaljer som gör det lättare att bo och vistas i lägenheten när
man blir äldre och om man skulle få funktionshinder (SABO, 2005).

Begreppet seniorboende är diffust och behandlas olika i olika kommuner och företag.
Gemensamt är att det riktar sig till äldre personer och är anpassade på olika sätt för att
tillfredsställa olika behov i och utanför hemmet samt göra vardagen lite enklare, tryggare och
mer lättillgänglig (Larsson, 2007).

Socialstyrelsen har låtit utreda hur många av den äldre befolkningen som anses ha ett boende
med bristfällig tillgänglighet. Man kunde konstatera att drygt hälften av befolkningen i
åldrarna 55 år eller äldre, bodde i bostäder med mer eller mindre bristande tillgänglighet. I
gruppen 80 år eller äldre var resultatet cirka 45 procent. Begreppet ”bristfällig tillgänglighet”
förklaras med utgångspunkt från trappor eller trappsteg, både i och utanför bostaden, där
möjligheten minskar för den med rörelsehinder att på sikt kunna bo kvar i sin bostad (Larsson,
2007).

2.5. Tillämpning av tillgänglighet i det befintliga fastighetsbeståndet

SABO har låtit göra en inventering av olika typer av bostadshus i det befintliga
fastighetsbeståndet. Detta har gjorts i syfte att undersöka om fastighetsbolagen, i samband
med kommande stambyten, skall beakta anpassning och ökad tillgänglighet i sitt
fastighetsbestånd med hjälp av ett åtgärdsprogram. En uppdelning av bostadshusen har skett
med hänsyn till byggår på fastigheterna. Detta för att beskriva de tidstypiska problemen och
svaga länkarna vad gäller tillgängligheten till och i lägenheterna. Ett exempel är områden
byggda 1960-1975, de så kallade miljonprogrammet. Syftet med programmet var att under en
tioårsperiod producera 1 miljon lägenheter. Projektet drog ut på tiden med några år, men man
lyckades till slut uppnå målet (Larson, 2005).

Miljonprogrammets bebyggelse består i stor utsträckning av trevånings lamellhus med källare
utan hiss samt höga punkthus med rymlig hiss. Till skillnad från lamellhus så ligger ofta
första våningsplanet i ett punkthus i markplan utan halvtrappor. Dessutom är de i regel
tillgängliga för rullstol. Lägenheterna brukar kunna anpassas, om än inte till
nybyggnadsstandard. Sopnedkast finns på våningsplanen eller i soprum vid entréerna.
Sopsortering finns dock på relativt långa avstånd från bostäderna vilket gör sorteringen mer
svårtillgänglig för äldre. I höghusen ligger träfflokaler, tvättstugor och förråd för det mesta i
källaren med hissförbindelse. Även i låghusen ligger lokalerna i källaren, men här saknas i
regel hiss. Detta medför att utrymmena är svåråtkomliga för personer med rörelsehinder. Det
kan därför vara motiverat att installera hiss i några låghus och sedan underlätta omflyttning
mellan de boende där behovet efterfrågas (Larsson, 2005).

Miljonprogrammets lägenheter sammanfattas som rymliga och lättmöblerade. Dock
förekommer det smala dörrar, framförallt till badrummen. I detta utrymme finns det ofta plats
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för tvättmaskin men många gånger är toalettstolen felplacerad. Vid stambyten bör man
försöka öka badrummens tillgänglighet genom att låta toalettstolen och handfatet byta plats,
sänka tröskeln och undvika att höja golvet (Larsson, 2005).

Efter denna typ av inventering blir nästa steg att utforma förslag till åtgärder. Åtgärderna
måste planeras mycket noggrant, annars kan det lätt bli fel vid själva genomförandet med för
höga trösklar, för högt placerade handdukshållare, oåtkomliga hissanrop, fel
kontrastmarkering i trappor och så vidare (Larsson, 2005).

En viktig aspekt, som klargörs i utredningen "Bo för att leva" (2005), är att arbetet med
bostäders tillgänglighet kräver ett helhetsperspektiv. Det räcker som exempel inte att
installera en hiss i ett trapphus, om inte också lägenheterna får en god tillgänglighet. Det är
också viktigt att väga in de äldres behov av att kunna röra sig tryggt i bostadens omgivningar
samt lätt kunna nå olika typer av service. Detta är viktiga detaljer för att äldre ska kunna få en
behaglig vardag.

Kommunerna och bostadsföretagen måste samarbeta för att en bättre tillgänglighet ska
uppnås. Bostadsföretagen har god kännedom om sina fastigheter och vet hur man upprättar
investeringskalkyler, medan kommunerna har kunskap om bruket av vård och omsorg
(Larsson, 2005).

2.6. Åtgärder för ökat kvarboende

Den f.d. stadsplanearkitekten, Carl Lignell (2007), skriver i en artikel om hur svenska
kommuners kostnader för äldrevård skenar. Han menar att det i framtiden, med tanke på
demografin, inte kommer att finnas utrymme för något tryggt ålderdomshem eller servicehus
av 70-talsmodell. Det gäller nu istället att själv, i god tid, anpassa sitt boende inför ålderns
dagar. Han menar dock att en del av ansvaret ändå faller på samhället. Det behövs bostäder
som är tillgängliga för alla och där boendet också passar då vitaliteten försämras.
Lägenheterna bör fysiskt vara anpassade till äldres behov och hemtjänstens arbetsmiljökrav.
Även ett socialt boende med gemensamhetsutrymmen där kreativitet och umgänge är
önskvärt. Allt detta skall göra så en person kan leva i sin lägenhet livet ut.

Leif Aspelin, skribent på Svenska Dagbladet (2005) skriver efter en intervju med Gunnar
Wetterberg, samhällspolitisk chef på Saco, om att 40-talisterna i god tid bör fundera över sitt
framtida boende. Wetterberg tror att om en person flyttar till ett anpassat boende i god tid så
ökar möjligheten för personen att klara sig längre tid på egen hand. Han anser också att många
äldre gör misstaget att bita sig fast i sina gamla bostäder för länge.

Många bostadsområden står inför stambyten och större renoveringar under den närmsta
tioårsperioden. Flera förbättringar av tillgängligheten skulle då kunna samordnas med
ombyggnationerna. Ett exempel skulle kunna vara att anpassa badrum i samband med
stambyte. Kostnaderna för den ökade tillgängligheten skulle då bli betydligt lägre (SABO,
2005).

Inför väldigt kostsamma förbättringar kan det visa sig vara bättre att bygga nya lägenheter i
området med god tillgänglighet, och att fastighetsägaren sedan underlättar för de äldre att
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flytta dit. Det rimliga i en sådan prioritering hänger dock på bostadsområdets utformning och
hur tätbebyggt området är (SABO, 2005).

2.6.1. Hur vill de äldre själva bo?

Tuulik-Larsson (1991) har genom sitt uppsatsarbete vid Göteborgs universitet studerat äldre
människor och deras inställning till kvarboende. I denna studie gjordes en mängd intervjuer
med pensionärer varvid en återkommande önskan följde arbetet som en röd tråd; alla ville bo
kvar hemma så länge som möjligt. Tuulik-Larsson påpekar också att samtliga respondenter i
studien inte använde ordet ”bostaden” som definition. De använde istället ”hemma”,
”hemmet” eller bo kvar ”hemma”. Dessa ord hade en mer subjektiv innebörd för dem än just
”bostad”(Tuulik-Larsson, 1991).

Enligt en rapport från Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum har tre av fyra personer i
åldersgruppen 55-64 år inte fattat något beslut om hur de ska bo när de blir äldre. En tredjedel
hade inte ens funderat på frågan. Bland dem som faktiskt funderat på det så uppgav sex av tio
att de tänkte bo kvar där de bodde. Av dessa kan man se att det är kvinnorna som i större
utsträckning har funderat på saken. Kvinnorna har också i större utsträckning angivit att det är
viktigt med tillgång till hiss, att bo centralt med liv och rörelse, att det är nära till
gemensamma utrymmen som restaurang, att det finns personal att tillkalla vid behov dygnet
runt, att det finns hjälp att få mot betalning med exempelvis städning och matinköp osv.
(Larsson, 2006).

En av anledningen till att det just är kvinnorna som funderar på sitt framtida boende kan vara
att de vet om att de statistiskt sett löper större risk att bli ensamstående som gamla. Kvinnan
lever i genomsnitt ca 4,5 år längre än mannen (Larsson, 2006).

2.6.2. Hur ser personer med hemtjänst eller trygghetslarm på sitt boende?

Under sommaren 2007 medverkade Göteborgs Stad i en undersökning där man studerade hur
personer med hemtjänst eller trygghetslarm såg på sitt boende. Det definierades hur
respondenterna uppfattade den aktuella situationen, alltså nuet, samt vad som spekulerades i
framtiden (SCB & Göteborgs Stad, 2007).

Syftet med undersökningen var att ge Göteborgs Stad en uppfattning om hur personer med
hemtjänst eller trygghetslarm bor idag; hur miljön ser ut runt bostaden, om kommunikationer,
vård och service samt hur man ser på framtiden (SCB & Göteborgs Stad, 2007).

Undersökningen genomfördes med hjälp av en enkät som skickades från de olika stadsdelarna
ut till respondenterna. Frågeblanketten utformades gemensamt av Statistiska centralbyrån och
Göteborgs Stad (SCB & Göteborgs Stad, 2007).

Nedan redovisas ett antal frågor där svaren är sammanställda utifrån diagram som återfinns
som bilaga 3.

Fråga 1: Är det något som försvårar framkomligheten i din bostad?
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I denna fråga dominerar trapporna, cirka 23 procent av männen och cirka 17 procent av
kvinnorna såg trapporna som hinder för framkomligheten. På andra placering försvårade
trösklarna, cirka 17 procent av männen och 13 procent av kvinnorna ansåg att trösklarna
skapade problem i bostaden. Smala dörröppningar och trånga badrum var andra orsaker som
försvårade, för cirka 10 procent av de tillfrågade var detta ett problem.

Fråga 2: Vad försvårar framkomligheten utanför bostaden?
I andra frågan ville man undersöka hur tillgängligheten utanför bostaden uppfattades. Cirka
18 procent av de tillfrågade ansåg att trappor, tung ytterdörr och nivåskillnader utgjorde
problem för framkomligheten. Därefter tyckte mellan 4-7 procent att avsaknaden av räcken,
besvärlig markbeläggning, dålig belysning och stark trafik var ett problem

Fråga 3: Vad är viktigast för att känna sig trygg?
Här kan det utläsas att nästan 50 procent av både männen och kvinnorna ansåg att trygghet
var starkt kopplat med att få bo kvar hemma (se figur 3)

Fråga 4: Tror du att du kan bo kvar om du får svårare att röra dig?
Cirka 40 procent av kvinnorna och 30 procent av männen tror att det går bra att bo kvar
hemma med lite hjälp eller förändringar. Mellan 25-30 procent tror att det kanske kan gå bra
utan förändringar. Cirka 10 procent säger att det går bra att bo kvar utan förändringar. De som
inte alls tror att det kommer fungera att bo kvar utgör cirka 20 procent.

Fråga 5: Hur stor bostad skulle du helst vilja ha?
Här var det överlägset en tvårummare som toppade statistiken. Strax över 40 procent av
männen och strax över 50 procent av kvinnorna ville ha ett boende med två rum och kök. På
andra plats önskades tre rum och kök.

Figur 3 Vad är viktigast för att känna sig trygg? (SCB & Göteborgs Stad, 2007)
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Tabellen ovan visar vad som är viktigast för att människan ska känna sig trygg. Resursstark

innebär att individen är relativt stark och klarar sig själv i hemmet. I kategorin resurssvaga

behöver man stöd och hjälp i sitt vardagliga liv. ”Att få bo kvar” och ”att jag bor i invand

miljö” är högt prioriterad oavsett om individen är resursstark eller resurssvag (SCB &

Göteborgs Stad, 2007).

Figur 4 Viktigast för att känna sig trygg. Resursområde. Procent. (SCB & Göteborgs Stad, 2007)
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3. METOD

I kommande avsnitt följer bland annat en beskrivning beträffande val av metodik till studien,
litteraturval, validitet och reliabilitet samt argument som ligger till grund för detta.

3.1. Val av arbetssätt

I studien har valet av metod fallit på kvalitativ ansats. Med kvalitativ inriktad forskning menas
sådana forskningsstudier som använder sig av verbala analysmetoder (Patel & Davidson,
1994). Intervjuer är ett exempel på en verbal analysmetodik.

Författarna anser att en kvalitativ ansats med ett öppet intervjuupplägg passar det formulerade
problemet och syftet väl. Detta för att, var och en av respondenterna har sin egen befattning
och profession inom det egna arbetsområdet vilket innebär att en öppen kvalitativ ansats
lättare kan anpassas efter varje enskild individ. I undersökningen ingår olika företag som är
mer eller mindre vinstdrivande, vilket gör en kvalitativ ansats än mer lämplig att använda.

3.2. Litteraturgenomgång

Litteraturen till det valda problemområdet har författarna sökt på Högskolan i Halmstads
bibliotek samt stadsbiblioteket i Varberg och Göteborg. Författarna har även via den
nationella sökfunktionen över Sveriges bibliotek Libris, hittat relevanta rapporter, artiklar
samt avhandlingar. Vidare har respondenter på fastighetskontoret hjälpt till att bidra med
aktuella rapporter.

3.3. Empirisk studie

Insamling av primärdata till empiriavsnittet har skett genom öppna intervjuer.
Intervjuguiderna ställdes därför upp efter olika teman inom det valda problemområdet. I de
fall som intervjuobjekten har medgivit ljudupptagning i form av diktafon så har detta
tillämpats. På grund av logistikproblem genomfördes några intervjuer över telefon samt
elektronisk post.

3.3.1. Val av företag och respondenter

Undersökningarna påbörjades då författarna till uppsatsen hade det inledande samtalet med
Kjell Björkqvist, vice ordförande i Göteborgs fastighetsnämnd. Tack vare honom har
författarna hittat rätt nyckelpersoner för denna studie som i sin tur lett till ett bra nätverk med
viktiga personer och respondenter från Göteborgs Stad.

Avgränsningar i studien har valts att göras till Göteborgs Stad. Valet är gjort med hänsyn till
möjligheten att göra siffror jämförbara i statistik, både vad berör demografi över tid, såväl
som olika kalkyler hos kommun, fastighetsbolag och byggföretag.
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Författarna till denna studie ville undersöka hur samhället ser på det valda ämnet samt hur
eventuella åtgärdsprogram skulle kunna se ut. Därför kontaktades fastighetskontoret i
Göteborg. På fastighetskontoret föll författarnas val av respondenter på personer med ansvar
inom tillgänglighetsfrågor bestående av en arkitekt, en ingenjör samt en enhetschef. Dessa
kompetenser tillsammans utgjorde en bra kombination för att besvara författarnas frågor.
Utöver kommunens agerande kring dessa frågor så ville författarna även undersöka hur bygg-
och fastighetsbolagen hanterade dessa frågor. Valen föll på kommunalägda Egnahemsbolaget,
NCC Göteborg, PEAB Göteborg och den ekonomiska föreningen HSB i Göteborg.

De som medverkande i intervjun på fastighetskontoret var, förutom författarna, Bell
Andersson på Tillgänglighetsenheten Göteborgs Stad, Anette Ihrelius, enhetschef på
Tillgänglighetsenheten Göteborgs Stad samt Ann-Sofie Jeppson, arkitekt på WSP
Samhällsbyggnad. Intervjuguiden återfinns som bilaga.

Inom utvalda bygg- och fastighetsbolag intervjuades, Peter Bellevik – regionschef på PEAB
Göteborg Bostad, Matz Torgeby - Göteborgs Egnahems AB (Egnahemsbolaget), Elisabeth
Forsberg – NCC Göteborg. Samtliga bygg- och fastighetsbolag som deltagit har antingen
telefonintervjuats eller svarat på frågorna via elektronisk post.

Avgränsningar i studien har valts att göra till Göteborgs Stad. Valet är gjort med hänsyn till
möjligheten att göra siffror jämförbara i statistik, både vad berör demografi över tid, såväl
som olika kalkyler hos kommun, fastighetsbolag och byggföretag.

3.3.2. Metod för datainsamling

Författarna valde att använda sig av en kvalitativ metod genom att ha en öppen intervju med
respektive respondent. Intervjuer är speciellt lämpliga då man vill studera människors
inställning och attityd till ett specifikt ämne. Under intervjun kan flera aspekter som tonläge
på rösten och kroppsspråket studeras (Kvale, 1997).

Vid intervjutillfällena användes en teknik som kallas ”tratt-tekniken”. Tratt-tekniken innebär
att man börjar med stora öppna frågor för att så småningom låta situationen styra över till mer
detaljerad nivå. Enligt Patel & Davidson (1994) ska denna teknik verka motiverande och
aktiverande för intervjuobjektet att från början få uttrycka sig på det sätt som hon känner sig
bekväm och trygg med. Denna teknik var en förutsättning för författarna. Om det hade
formulerats en intervjuguide med alla frågor på samma nivå, det vill säga enbart små frågor,
eller enbart stora frågor, eller rent allmängiltiga frågor, så hade responsen inte blivit lika
användbar i en analys. Dels för att problemområdet är ett relativt nytt område, vilket innebär
att det skulle vara svårt för respondenter att svara på rutin efter ett antal uppställda och i
förväg helt preciserade frågor. Men, inte att förglömma, i dagens samhälle är detta ett problem
som ingen riktigt tar ansvar för, därav kan det vara lättare att nå en respondent om upplägget
är öppet och mer anpassningsbart.

Intervjuer kan struktureras med låg grad av standardisering eller helt ostandardiserade. Helt
ostandardiserad blir en intervju då forskaren själv formulerar frågorna under själva
intervjutillfället och anpassar frågeställningarna till det specifika intervjuobjektet. Motsatsen
till helt ostandardiserade intervjuer är helt standardiserade. Vid ett helt standardiserade
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intervjutillfällen ställs helt likalydande frågor och i precis samma ordning till varje
intervjuobjekt (Patel & Davidson, 1994).

Författarnas öppna intervjuguide bygger på att antal olika teman. Temana är starkt kopplade
till varandra men skiljer sig på så vis att de första i ordningen är mer allmängiltiga och breda i
sina perspektiv, för att senare smalna av till en mer specifik och kärnfull nivå.

De olika temana är uppställda som diskussionsfrågor och konstruerade på så vis att författarna
skall kunna välja följdfrågor beroende av det aktuella svaret från respondenten.

Författarna har skapat två intervjuguider. De är båda snarlika men skiljer sig på så vis att den
andra i ordningen innehåller fler diskussionsfrågor som berör den ekonomiska aspekten under
respektive tema.

Intervjuguide 1 är utformad och anpassad till fastighetskontoret i Göteborg (se bilaga 1) och
intervjuguide 2 till bygg- och fastighetsbolag i Göteborg (se bilaga 1). Denna anpassning har
gjorts med hänsyn till att kommunen ej är vinstdrivande i samma utsträckning som bygg- och
fastighetsbolagen.

3.3.3. Metod för dataanalys

Enligt Jacobsen (2002) är den kvalitativa analysens viktigaste faser beskrivning,
systematisering och kategorisering av data som samlats in. Författarna har delat in
respondenternas svar under rubriker som lätt kan härledas till teorin och dess rubriker. Detta
arbetssätt leder till att analysen lättare kan bearbetas med hjälp av just denna systematisering
av avsnitt med rubriker.

3.3.4. Validitet och reliabilitet

Validitet innebär giltighet och förklarar hur giltiga slutsatserna är (Jacobsen, 2002).
Validiteten behandlar också hur väl en författare tar reda på det denne har för avsikt att ta reda
på, samt hur noggrant detta skall göras. Författarna anser att validiteten i denna studie är
mycket stor för att ämnet nyligen är omdiskuterat på stadsnivå.

Respondenterna på kommunen använder själva en stor del av den teoretiska referensram i
form av rapporter och utredningar som författarna till denna uppsats valt att använda. Därför
tror författarna att liknande slutsatser skulle uppnås om någon annan undersökte
problemområdet och besökte fastighetskontoret i Göteborg för intervju. Vad gäller
noggrannheten anser författarna att de har presterat väl för att skapa en kontext där olika
parter kan jämföras för att stärka validiteten. Både kommunala aktörer, vinstdrivande
kommunala bolag, ekonomiska föreningar och privata bolag har studerats för att få så många
perspektiv som möjligt.

Reliabilitet betyder tillförlitlighet och uttrycker noggrannheten i tester (Jacobsen, 2002). Som
tidigare nämnts har valet av teori bekräftats, såtillvida att respondenterna i flera fall varit
inlästa på samma material i form av rapporter och utredningar. Detta anser sig författarna
kunna styrka sitt val av teori med. Innehållet i empirin bygger dels på besöksintervjuer och
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dels på konversationer via telefon och e-post. Tillförlitligheten och noggrannheten i den
sammanställda textmassan i empirin är stärkt på så vis att författarna har inspelat material och
nedskriven text från intervjutillfällena.

3.3.5. Metoddiskussion och alternativ

Forskningsmetodik kommer att passa det aktuella problemområdet mycket väl. Anledning till
detta är att det tycks finns olika inställningar och attityder hos olika bygg- och fastighetsbolag
beroende på hur dessa har valt att anpassa sin verksamhet till sin målgrupp. Hade författarna
valt en kvantitativ ansats för att undersöka problemområdet så hade öppenheten för diskussion
och dialog gått förlorad.

Målgruppen, det vill säga personer som söker en anpassad boendeform hade kunnat fungera
som respondenter i en kvantitativ ansats. Med hjälp av ett frågeformulär skulle dessa personer
kunnat svara på vad som önskas i ett anpassat boende och vad för specifika lösningar som
byggföretagen borde tänka på vid nyproduktion av bostäder etcetera. Omfattningen hade dock
blivit för stor för denna studie, främst i bearbetning av all information. Samtidigt anser
författarna att rapporter från SOU 2007, som utgör en del av den teoretiska referensramen,
tillgodoser de äldres önskemål i studien.

Om den valda kvantitativa ansatsen inte hade varit en öppen ansats med tillämpning av den så
kallade ”trattekniken”, utan istället preciserade frågor efter ett givet mönster, hade resultat
inte blivit detsamma. Materialet hade blivit fattigare på grund av att svaren inte hade varit lika
uttömmande. Som tidigare nämnts i detta kapitel, ett känsligt ämne kräver rätt bearbetning för
att resultatet ska bli så informativt som möjligt.
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4. EMPIRI

I detta avsnitt har de intervjuer som genomförts under studiens gång sammanställts. Avsnittet
inleds med intervjun med de anställda i Göteborgs Stad och övergår sedan till en
sammanfattning av bygg- och fastighetsbolagens svar.

4.1. Äldres boendesituation enligt Göteborgs Stad

När frågan om hur intervjupersonerna uppfattar den aktuella situationen, vad gäller utbudet av
kvarboenden i Göteborg, tar Ann-Sofie ordet. Hon menar att ett utbud av tillgängliga boenden
ständigt bör finnas då ”människor blir äldre varje dag”. Idag är behovet stort i Göteborg och
kommer att bli ännu större i framtiden. Hon berättade om en undersökning där hon och några
kollegor åkte runt i stadsdelen Askim och beräknade hur många tillgängliga bostäder som
fanns i området. De fick fram ungefär 1000 stycken (inräknat hyresrätter, bostadsrätter och
mindre villor). Hon menar att det är relativt många med tanke på området som mest består av
trevåningshus utan hiss. Problemet är att de flesta av dem redan är upptagna. För att få
tillgång till dem skulle det krävas en tvångsförflyttning av människor.

Anette berättar om en undersökning i Borås där man räknat fram att det befintliga
fastighetsbeståndet består av 40 procent tillgängliga bostäder. Hon undrar ändå om detta är
tillräckligt många för alla de funktionshindrade och gamla i Borås som kan tänkas konkurrera
om bostäderna. Intervjupersonerna berättar att de funderat på om en liknande undersökning
skulle kunna utföras i Göteborg. Kanske kommer man fram till att det egentligen inte saknas
några bostäder, men då skulle det, som tidigare nämnts, kräva att alla flyttar runt. De menar
att detta inte skulle fungera i praktiken.

Anette beskriver hur anhöriga ser på problemet när en förälder eller mor-/farförälder är i
behov av äldrevård. Många tror att det skall finnas en plats på ett äldreboende när det väl
kommer till kritan och den anhöriga inte längre klarar sig själv. Så är inte fallet och det inser
de inte förrän de väl står inför problemet. Köerna kan vara långa till en vårdplats och detta
kan medföra stor belastning på de anhöriga. Anette tror att den äldre generationen är mer van
vid att ”storebror” löser problemen. ”De anser sig ha jobbat i så många år och nu är det dags
för samhället att ta hand om dem.” För att få bukt med situationen tror och hoppas hon att
den yngre generationen tidigare i sitt liv funderar över hur de vill leva och bo när de blir äldre
Vill man bo i markplan eller skall man välja ett hus med hiss? Tankesättet ”att man inte kan
förvänta sig få allt serverat” hoppas Anette skall växa sig större med kommande
generationer.

4.2. Vad görs åt äldres boendesituation i Göteborg?

Vad gäller efterfrågan på bostäder i Göteborgs Stad så är det Boplats som tillhandahåller
information och statistik, berättar Ann-Sofie. Boplats fungerar som en marknadsplats för
kommunala och privata hyresrätter i Göteborgsregionen. När en person söker bostad kan
han/hon anmäla sig som bostadssökande hos Boplats, antingen på hemsidan eller i
besökslokalen. Då en bostad utbjuds får intressenter anmäla sitt intresse för bostaden. Sedan
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väljer fastighetsägaren ut ett antal personer som kallas till visning. En av dessa får sedan ett
erbjudande om hyreskontrakt.

Detta system, förklarar Ann-Sofie, är alldeles för svårbegripligt för många äldre människor.
Det datoriserade tillvägagångssättet att söka bostad är för modernt och svårhanterligt, och hon
tror att många över huvud taget inte vet hur de ska göra för att få tag i en lägenhet. Den
nuvarande bostaden kan bli lite av ett fängelse där personen vill flytta, men inte vet hur
han/hon ska bära sig åt.

Vidare berättar Ann-Sofie om olika situationer där bostadsbolag erbjudit äldre hyresgäster att
flytta till en mer tillgänglig bostad i bottenplan. Man kan tro att det är ett självklart val för en
äldre pensionär, men många gånger har de tackat nej därför att de inte orkar packa sina saker
och inte orkar ”tänka nytt”. Konsekvensen blir att de inte flyttar förrän de absolut måste, och
då är det ofta för sent.

4.3. Tillämpning av tillgänglighet i nyproducerade boenden

Ann-Sofie vill inte att boendena skall vara utformade på ett sådant sätt att det ger intryck av
att vara till för en viss ålderskategori. Man ska istället se på boendet som vilket som helst,
bara det att trösklar är borttagna och dörrar är bredare. Det skall också vara ett attraktivt
boende, inte bara ett boende där man placeras för att man blivit gammal.

Ann-Sofie anser att det största misstaget som gjorts är att det byggts äldreboenden,
serviceboenden, studentboenden, demensboenden, ungdomslägenheter osv. ”Vi kan inte tänka
så segmenterat som man gör idag. Om man gillar att fiska så kanske man vill bosätta sig där
man kan hålla på med det. Om man är 20 eller 70 år spelar väl ingen roll.” Anette tror att vi
av tradition ofta tänker ”målgrupp” i vår omvärld. Med det menar hon grupper som
exempelvis barn, medelålders, studenter, pensionärer, 40-talister osv. Hon tror att vi idag är
mer individualistiska, och att utbudet av mer individanpassade lösningar är stort. Det finns
”Ur och skur dagis”, musikklasser, studentboenden, pensionärsboenden osv. Anette tycker att
det skulle vara tråkigt om omvärlden också delar upp, som exempel, alla 85-åringar så de
hamnar på samma ställe. ”Vi gör det för lätt för oss när vi kategoriserar. Det kanske vi måste
göra ibland, men när man tror att en del fungerar si och en del så, så är det inte alltid rätt.
Även där är vi olika.” Med detta menar hon att vi ibland schabloniserar alldeles för mycket
och att det inte alltid är till sin fördel. Människan är i behov av mer mångfald.

Att bygga bostäder vid en sjö där endast personer som fyllt 55 år får flytta in, tycker Ann-
Sofie hade varit tråkigt. Att inte få flytta dit man vill på grund av sin ålder är fel. Hon hade
hellre sett ett blandat boende där både gamla och yngre kan bo. Anette relaterar diskussionen
med hänseende till åldersdiskriminering. ”Om jag är 45 år och inte kommer in på det boende
jag anser är väl anpassat till mina behov – Är inte det också åldersdiskriminering att man är
för ung? Är det bara ensidigt?”

Om en äldre person med fysiska begränsningar inte längre har möjlighet att fiska, ska
personen i alla fall kunna ta sig ner till sjön och se på när de andra fiskar. Om då alla är gamla
så kan ju ingen fiska. Hon poängterar att alla har ett värde i att få vara med och att det då finns
ett gemensamt intresse i att de äldre ska kunna ta sig ner till bryggan med rollator eller
rullstol. De ska kunna delta på sitt sätt.
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Ann-Sofie tror att det är på detta sätt vi idag bör tänka och inte att vi ska vara gamla
tillsammans. Med dagens olika seniorboendealternativ diskuteras inte detta. Istället får man
inte vara över 75 år och helst inte under 55 år när man flyttar in. Resultatet blir då att många
gamla människor samlas på samma ställe.

Ann-Sofie framhåller också att det inte bara är dagens äldre det idag byggs nya bostäder för.
Om 20 år kommer 60-talisterna och då är det dem som behöver bra alternativ på
bostadsmarknaden. ”När vi bygger nu så bygger vi inte för fyrtiotalisterna, utan för många
årtionden framöver som kommer att stå kvar länge.”

När det gäller nybyggnation så funderar Bell på hur mycket dyrare det skulle vara att bygga
ett hygienutrymme mer funktionsanpassat jämfört med att bygga enligt standard. Varje gång
hon frågat någon har hon fått till svar att det är väldigt dyrt. Men vad är det då som gör allt så
mycket dyrare, undrar hon? Sanitetsporslin och ytskikt skall ändock räknas med i båda
alternativen. En reflektion intervjupersonerna gjort är att många i byggbranschen ser
funktionsanpassningar endast som fula och dyra lösningar.

Ombyggnation av befintlig bebyggelse, menar Ann-Sofie, kan bli väldigt kostsamt. Hon är
själv arkitekt och har lång erfarenhet inom ämnet. Att välja att göra bostäder tillgängliga och
anpassade redan i nyproduktion skulle också bli kostsamt, men det spelar dock inte lika stor
roll, då kostnaderna vid nyproduktion ändå är så pass stora. I det stora hela gör det inte så stor
skillnad.

När diskussionen går vidare ställs frågan om Göteborgs Stad på något sätt kan ställa krav på
hur ny mark skall användas när den ska exploateras. Anette förklarade att det görs och har
gjorts men att man sett att det inte alltid räcker. Hon förklarar hur allt måste följa med ”från
ax till limpa”. Kravet skall löpa från markanvisningar till projektering, till bygglov, till
byggherrarna och slutligen resultera i ett mål. När uppföljning skett av anvisningar som
tidigare gjorts har man sett att det inte följt med genom hela kedjan. Inget projekt har hittills
gått hela vägen.

4.4. Bygg- och fastighetsbolagens kännedom om äldres boendesituation

Den första frågan som behandlade den aktuella situationen i Göteborg, rörande tillgång och
efterfrågan på kvarboenden besvarades på skilda sätt. PEAB kände varken till efterfrågan eller
tillgången på denna boendeform på grund av att de inte använder sig av den typen av statistik.
De poängterar dock att det finns krav på att samtliga bostäder som produceras idag skall vara
tillgängliga, då på så vis att handikappade skall kunna rulla genom hela lägenheten. Dessa
krav innefattar även att man som byggherre ska titta på tillgängligheten på andra utrymmen
som garage och hissar. Vidare så händer det att PEAB handlar upp ombyggnationer där
boytan skall äldreanpassas.

Egnahemsbolaget vet att denna boendeform efterfrågas och de uppfattar att kommunen också
är medveten om situationen.

HSB har noterat att allmänheten frågar mycket om den här typen av boende på mässor.
Annars märker de inte av det. HSB säger sig också ha en känsla av att betalningsviljan till
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denna typ av boende är begränsad. Inom företaget tittar man nu på en utredning som just har
startat inom detta område.

NCC uppfattar ingen efterfrågan på bostäder anpassade för kvarboende där det behövs
”mycket hjälp”. Däremot är det tydligt att många kunder vill ha ett bekvämare boende, till
exempel enplans, då åldern börjar göra sig påmind.

4.5. Restriktioner för tillämpning av tillgänglighet vid nyproduktion av bostäder

Samtliga fyra företag säger att det inte finns något samarbete mellan dem och kommunen
rörande kvarboende. Egnahemsbolaget menar dock att man påtalar situationen i olika
sammanhang. Enligt HSB så har fastighetskontoret skickat utredningar på remiss till
bostadsmarknadens aktörer, men inget som har påträffats inom HSB.

Den tredje frågan från författarna behandlar kommunens krav på byggaktörerna, det vill säga
om kommunen överhuvudtaget ställer några krav i frågor som rör kvarboendeprincipen.
PEAB svarar kort nej medan Egnahemsbolaget och NCC menar att de ska bygga tillgängligt.
HSB säger att det inte ställs några krav idag då all nyproduktion redan har full tillgänglighet
vilket också hör till de viktigaste aspekterna för att möjliggöra kvarboende. Däremot
förbereder sig HSB på att det kan komma sådana krav från kommunen framöver.

4.6. Bygg- och fastighetsbolagens tillämpning av tillgänglighet

PEAB tar idag inte initiativ till att producera boendeformer med kvarboende som
utgångspunkt, men understryker att det inte behöver vara det rätta.

Egnahemsbolaget producerar till viss del 55+ boenden.

HSB utreder just nu förutsättningarna för seniorboende/trygghetsboende med avseende på
marknad, ekonomi, produktion och så vidare. Detta sker gemensamt inom HSB. I slutet av
1980-talet och början av 1990-talet byggde HSB några seniorföreningar. Från dessa projekt
har HSB lite blandade erfarenheter.

NCC nyproducerar inte denna boendeform.

Åtgärder som kan var aktuella när det ska produceras ett kvarboende; PEAB berättar om
byggprojekt i Stockholm där det anlitades en tillgänglighetskonsult. Denne konsult granskade
alla ritningar innan själva byggproduktionen startade. Godkändes konstruktionen så
utfärdades ett tillgänglighetsintyg. Detta tillämpades inom hela Stockholms Stad och enligt
PEAB undersöker olika instanser om detta även ska tillämpas i Göteborgs Stad. PEAB menar
även att det finns en viktig ekonomisk aspekt i att producera tillgängligt. Om det produceras
etthundra lägenheter så kanske 3-4 av dessa blir bebodda av handikappade, det blir dyrt för de
andra som bosatt sig i huset om alla lägenheter ska vara anpassade. PEAB menar att
tillgänglighetsanpassningen kanske kan göras i efterhand i stället. Vidare så avslutar PEAB
sitt svar på denna fråga att man inom företaget är dåligt pålästa på begreppet anpassning till
kvarboendeprincipen.
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Egnahemsbolaget menar att det bör var enplans, full tillgänglighet och generösa mått så det
finns utrymme för eventuella hjälpmedel.

En grundförutsättning är att tillgänglighetskraven uppfylls, menar HSB. Som exempel kan
nämnas förberedelse för larm samt närhet till service och kommunikationer. HSB säger också
att den sociala biten är viktig, gemenskap i föreningen samt möjligheten att vistas ute på ett
bra sätt.

Tillgänglighet i olika former bör förbättras anser NCC. Det som nämns är eventuellt höj- och
sänkbar köksutrustning eller ordna så att nattpersonal vid behov kan arbeta i bostäderna.

4.7. Bygg- och fastighetsbolagens åsikter och tankar om framtiden

Agerandet inom företaget var den näst sista frågan, då huruvida respondenterna ansåg att
deras företag behövde utvecklas inom området. PEAB tror att agerandet blir viktigare
framöver. Egnahemsbolaget menade att man alltid kan förfina allting även om de idag
beaktade principen i all produktion. HSB trodde att det framförallt vid ombyggnationer är
enklast att möjliggöra kvarboende. HSB ska även på ett mera aktivt sätt hjälpa sina
bostadsrättsföreningar med rådgivning runt dessa frågor när det kommer till den fysiska
produkten. Slutligen skulle en utveckling av hemtjänst/socialtjänst, som HSB tillhandahåller
sina hyresgäster, möjliggöras. NCC ansåg att agerandet inom företaget inte behövde
utvecklas.

Vad gäller lönsamheten i nyproduktion av kvarboenden så tror PEAB absolut att det kan bli
gynnsamt för kassan, speciellt med avseende på fyrtiotalisterna och deras behov om cirka 10
år. Det kan bli ett säljargument med rätt formulering, menar PEAB. Benämns det äldreboende
kanske inte 25-åringarna vill bosätta sig där. Det är viktigt med rätt begrepp.
Egnahemsbolaget tycker att merkostnaden är blygsam vilket innebär att de också tror på
lönsamhet. HSB hoppas på lönsamhet och företaget arbetar just nu med att se över
möjligheterna. Författarna citerar avslutningsvis det som HSB ansåg vara viktigt gällande den
ekonomiska biten; ”Som slutkläm vill vi betona vikten av att kommunerna bör gå från
individuella bostadsanpassningsbidrag till mer generella vid ombyggnationer och stambyten
för att proaktivt skapa möjligheter till kvarboende i befintligt fastighetsbestånd”. NCC
menade att ”nischade” boendeformer kan bli lönsamma men att försöka göra alla bostäder bra
för alla, i alla skeden av livet, ansågs som omöjligt. Då blir bostäderna bara en rad
kompromisser. NCC uttryckte även att trygghet inte bara är den praktiska möjligheten att få
bo kvar. Det kan vara så mycket mer som man i egenskap av bostadsutvecklare inte självklart
behärskar.
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5. ANALYS

Nedan presenteras analysen som är ett resultat av empirin som tolkats och återkopplats mot
teoriavsnittet.

5.1. Äldres boendesituation i Göteborg

När man ser till den aktuella situationen i Göteborg, vad gäller den demografiska
utvecklingen, så ser utvecklingen likadan ut som den gör i hela Sverige – antalet pensionärer
kommer att öka betydande inom en snar framtid (Statistiska Centralbyrån). Samtidigt har
antalet platser i särskilt boende minskat drastiskt under senare år (Fälldin, 2004). När
matematiken inte längre går ihop börjar man inse vikten av ett fungerande kvarboende. I
intervjun med Ann-Sofie, Anette och Bell understryks behovet av kvarboenden.

I den undersökning Ann-Sofie var delaktig, drogs slutsatsen att det faktiskt finns relativt
många tillgängliga bostäder. Kruxet är bara att dessa redan är upptagna av andra boende. För
att få tillgång till dem skulle det krävas en massförflyttning, vilket är näst intill omöjligt att
genomföra. Undersökningen som gjordes i Borås visar att där finns runt 40 procent
tillgängliga bostäder. Problemet är förmodligen likartat där, att en massförflyttning skulle
krävas för att få tillgång till dem. Med andra ord är det inte tillräckligt med de tillgängliga
bostäder som idag finns. Det krävs att det byggs nya boenden med bra tillgänglighet samt att
gamla fastigheter byggs om till tillgängliga kvarboenden. Det som inte får förglömmas är att
pensionärer är olika kapitalstarka. Bostäder måste byggas för alla grupper.

Som Anette berättar skapar bristen på äldrevårdsplatser stora problem för många anhörig. De
inser inte att det kan ta tid att få en äldrevårdsplats och när de väl söker är behovet ofta akut.
Samtidigt menar Fälldin (2004) att många i den äldre generationen har en benägenhet att bita
sig fast i sina gamla bostäder. När varken de äldre eller dess anhöriga inser att de måste
planera framtiden så är problemet ett faktum. Enligt statistik har 75 procent av personer i
åldersgruppen 55-64 år inte beslutat hur de vill bo när de blir äldre (Larsson, 2006). Många
har inte ens funderat på saken. Anette hoppas och tror att framtidens generationer kommer
fundera tidigare i sina liv över hur de vill leva när de blir äldre. På så sätt skulle möjligheten
att klara sig längre tid på egen hand att öka (Aspelin, 2005).

Enligt SABO (2005) är kommuners och bostadsföretags mål just att äldre människor ska
kunna bo och leva i sin hemmiljö en länge tid och slippa flytta till ett särskilt boende. Vad
man kan se, när det gäller byggbolagens medvetenhet om efterfrågan av kvarboenden, så är
det endast Egnahemsbolaget som uttryckligen vet att det efterfrågas. HSB har börjat notera en
efterfrågan och skall nu utreda saken, medan PEAB och NCC inte alls uppfattat någon
efterfrågan.

5.2. Tillämpning av tillgänglighet i nyproduktion av bostäder

Dagens trend, där kategoriboenden blir allt vanligare, gillar inte Ann-Sofie. Hon anser att det
är viktigt att tänka på att bostäderna som byggs i dag inte bara byggs för dagens befolkning,
utan också för framtidens. Om man ser till vad dagens äldre har för önskemål så är det just
kategoriboenden som efterfrågas. De vill ha tillgång till hiss, bo centralt med liv och rörelse,
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ha nära till gemensamma utrymmen som restaurang, kunna tillkalla personal vid behov dygnet
runt samt att mot betalning kunna få hjälp med exempelvis städning och matinköp (Jansson,
2007). Allt detta ingår ofta i dagens moderna 55+ alt 65+ boenden. Frågan är bara om
framtidens pensionärer, dagens yngre och medelålders befolkning, kommer att ha samma
behov och önskemål som dagens pensionärer. Några utredningar angående detta har inte
kunnat hittas och därför inte analyserats. ”När vi bygger nu så bygger vi inte för
fyrtiotalisterna, utan för många årtionden framöver som kommer att stå kvar länge.” (Ann-
Sofie Jeppson)

När det gäller utförandet av nyproducerade boenden, så vill Ann-Sofie inte se att de utformas
så att det ger intryck av att vara till för en viss ålderskategori. Ett boende skall istället vara
utformat som vilket som helst, där trösklar är borttagna och dörrar är bredare. Enligt den
undersökning som gjorts av SCB & Göteborgs Stad (2007) så kan man se att det just är
trappor och trösklar som försvårar framkomligheten i bostaden allra mest. Utanför bostaden är
det trappor, tunga ytterdörrar och nivåskillnader som försvårar mest.

Torgeby anser att det bästa boendet för kvarboende är i ett plan, har full tillgänglighet och
generösa mått så eventuella hjälpmedel kan få plats att användas. På PEAB i Stockholm
anlitas en tillgänglighetskonsult inför varje nytt projekt som granskar ritningarna för att
säkerställa god tillgänglighet. Efter godkännande utfärdades ett tillgänglighetsintyg. Man tittar
nu på om en liknande lösning kan införas i Göteborg.

Trots vikten av tillgängliga bostäder så menar Bellevik att man måste se de ur ett ekonomiskt
perspektiv, både för företaget och för de boende. En lösning tror han skulle vara att göra
anpassningar i efterhand allt efter behov och efterfrågan. Detta resonemang är helt emot
kommunens mål att minska kostnader för tillgänglighetsanpassningar.

När ny mark ska exploateras har kommunen rätt att anvisa hur den ska användas. Detta görs
och har gjorts men det man se är att det inte är tillräckligt. Anvisningarna följer inte med
genom hela produktionskedjan.

Enligt byggbolagen finns inget samarbete med kommunen rörande kvarboende. Enligt
Egnahemsbolaget och NCC ställs dock krav på tillgängligt byggande. PEAB och HSB menar
tvärtemot att det inte finns krav. HSB påtalat att all nyproduktion redan har full tillgänglighet.

5.3. Åtgärder för ökat kvarboende

För att få ett fungerande nyproducerat kvarboende är det viktigt att se till att trösklar utesluts,
hissar installeras och badrum görs rymliga och tillgängliga (SCB & Göteborgs Stad, 2007).
Utvändigt bör tunga dörrar förses med automatisk dörröppnare, nivåskillnader jämnas ut samt
trappor kompletteras med ramper.

Åtgärder som byggbolagen anser viktiga i ett kvarboende är bl.a. full tillgänglighet och
generösa mått så utrymme för eventuella hjälpmedel finns, förberedelse för larm, närhet till
service och kommunikationer samt höj- och sänkbar köksutrustning.

En av åtgärderna – rymligt och tillgängligt badrum – verkar, enligt Bell, bygg- och
fastighetsbolag ha problem att få god ekonomi i. Detta är för henne oförståligt, då
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nyproduktion ändå medför projekteringskostnader och upphandling av material. Skillnaden är
bara att inredning placeras annorlunda och vissa val av utrustning förändras. Så verkar de inte
alls vara då frågan om lönsamhet i framtida nyproduktion av kvarboenden ställdes till
byggbolagen. Alla bolag tror och hoppas på att det går att få produktionen lönsam. PEAB tror
på lönsamhet om säljargument har rätt formulering. Egna Hem anser att merkostnaden vid
nyproduktion av kvarboenden skulle bil blygsam vilket betyder att de också tror på
lönsamhet. HSB hoppas på lönsamhet och anser att kommunerna bör gå från individuella
bostadsanpassningsbidrag till mer generella vid ombyggnationer och stambyten. Allt för att
skapa möjligheter till kvarboende i befintligt fastighetsbestånd. NCC tror också att ”nischade”
boendeformer kan bli lönsamma. Däremot tror de inte på att man ska göra alla bostäder bra
för alla i alla skeden av livet. Då blir bostäderna bara en rad kompromisser.
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION

I uppsatsens avslutande kapitel framförs de slutsatser som har dragits utifrån analysen. De
viktigaste aspekterna kommer att lyftas fram och återkopplas till uppsatsens syfte. Kapitlet
kommer också innefatta reflektioner över de slutsatser som dras samt en redogörelse görs för
de problemområden som anses vara intressanta för vidare studier.

6.1. Slutsats

 Dålig kunskap och medvetenhet hos privata bygg- och fastighetsbolag om efterfrågan
på kvarboenden.

När vi jämför hur Göteborgs kommun och olika byggbolag ser på den aktuella situationen,
vad gäller efterfrågan på kvarboenden, så är det endast ett av bolagen som verkligen förstått
efterfråga. Detta är Egnahemsbolaget AB. Eftersom det är ett kommunalägt bolag så är det
inte särskilt förvånande att det just är dem som svarade ”Ja” på frågan. Resterande bolag
verkar inte alls uppleva någon efterfrågan, i alla fall inte på denna typ av bostad.

 Brist på lediga, tillgängliga bostäder i Göteborg.

På kommunen påpekar man att bristen är stor på lediga, tillgängliga bostäder i Göteborg.
Dessutom har de äldre svårt för att förstå hur man gör för att finna en ny bostad. Viljan finns
hos kommunen, men det verkar inte gå riktigt hela vägen. Förmodligen kommer Boplats
datoriserade system fungera alldeles utmärkt för framtidens dator- och IT-vana generationer.

 Vi kan komma att ångra oss i framtiden om vi endast bygger kategoriboenden enligt
dagens önskemål. Vi bör fundera på hur framtidens generationer vill bo.

När det gäller själva bostaden ser man att många äldre efterfrågar en typ av kategoriboende,
gärna centralt med liv och rörelse och med gemensamma utrymmen. Ann-Sofie tar upp ett
intressant synsätt på saken när hon menar att vi idag också bygger för framtidens
generationer. Man vet faktiskt inte om dessa seniorboenden kommer att passa framtidens
pensionärer. Att samla alla äldre på ett ställe kanske inte alls tilltalar om 20-30 år då behoven
förmodligen kommer se annorlunda ut.

 Hissar, ramper, utjämning av nivåskillnader, dörrar utan trösklar, automatiska
dörröppnare samt rymliga, tillgängliga och välplanerade badrum är de viktigaste
åtgärderna för ett bra, fungerande kvarboende.

Själva utformningen av kvarboenden bör först och främst vara konstruerat på ovanstående
sätt. Eftersom det är dessa saker som försvårar mest för de äldre, enligt dem själva, så skulle
det förmodligen underlätta för många äldre att bo kvar i bostaden.

 Särskiljande av handikappanpassning och tillgänglighetsanpassning.

Som några av byggbolagen nämner så är nyproduktion idag reglerad enligt vissa standarder.
Det vi tror att de menar är de krav på handikappanpassning som finns. Vi har under tiden med
vår uppsats, lagt märke till att många tror att tillgänglighet är samma sak som total
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handikappanpassning. Vi skulle vilja se att man särskiljer olika sorters tillgänglighet, eftersom
det även här finns olika funktionsnedsättningar. Många äldre är idag relativt friska och skulle
med enkla tillgänglighetsanpassningar kunna klara sig utmärkt själva. Anettes uttalande om
att vi ofta schabloniserar kan vi fullt ut hålla med om.

6.2. Slutdiskussion

Då det gäller samarbete mellan kommun, stat och bolag så är vi överens om är att det saknas
incitament för att byggbolag ska bygga nyproducerade kvarboenden. Byggbolagen själva
verkar vara förberedda på att ett reglemente kan komma att införas. Tyvärr var det inget som
påtalades i intervjun med de kommunanställda. Dessutom tror vi att kommunen skulle behöva
bättre uppföljning av de anvisningar som idag görs. Vad vi förstod så är det åter igen pengar
som sätter gränserna.

6.3. Förslag till vidare forskning

Det har genom hela denna studie vid flera tillfällen talats om hur olika krav och normer från
statlig eller kommunal nivå skulle kunna påverka kvarboendeprincipen vid nyproduktion. Det
finns som sagt krav på att ett boende skall vara handikappsanpassat på så vis att en rullstol
skall kunna rulla fram överallt. Men de tillgänglighetsanpassningarna som har diskuterats i
denna studie ingår inte dagsläget i de ställda kraven från kommunen, samtidigt som
byggbolagen delvis förbereder sig för en förändring då det kan komma att samtliga aktörer
tvingas anpassa sig efter nya normer för att öka kvarboendemöjligheten. Detta är fortfarande
på ett spekulationsplan, men det vore intressant att vidare studera om detta kan komma att
aktualiseras samt vilken nivå eventuella remisser eller dylikt befinner sig på.
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BILAGA 1 – Intervjuguide

Intervjuguide 1, utformad till Göteborgs fastighetskontor

Tema: Aktuell situation
 Hur uppfattar ni den aktuella situationen i Göteborgs Stad vad gäller utbudet på

kvarboenden?

Tema: Utredningar
 Har det gjorts utredningar och undersökningar på utbud respektive efterfrågan på

denna boendeform?
 Finns det något samarbete med bygg- och fastighetsbolag vad gäller utredningar kring

denna boendeform?
 Om något samarbete vad gäller utredningar har skett, har det då diskuterats hur de

ekonomiska aspekterna påverkar? Positivt? Negativt?

Tema: Åtgärder
 Om utredningar har gjorts, hur har ni bemött eventuella utfall av dessa?
 Finns det något åtgärdsprogram?

Tema: Framtiden
 Vad har ni för tankar och vad för ni för diskussioner kring detta ämne ur ett

framtidsperspektiv?
 Tror ni att det finns ett scenario, då det ökade behovet av ett anpassat boende kan

tillgodoses tillfredställande, samtidigt som bygg- och fastighetsbolagen kan se det som
en lönsam verksamhet?

Intervjuguide 2, utformad till bygg- och fastighetsbolag

Tema: Aktuell situation
 Hur uppfattar ni den aktuella situationen i Göteborgs Stad vad gäller efterfrågan och

tillgång på kvarboenden?

Tema: Utredningar
 Finns det något samarbete med kommunen vad gäller utredningar kring denna

boendeform?
 Ställer kommunen några krav på er som byggbolag i frågor som kvarboendeprincipen?

Tema: Åtgärder
 Tar ni initiativ till att producera denna boendeform?
 Om ja på föregående fråga, vilka åtgärder behövs för att en bostad skall kunna fungera

som ett kvarboende?

 Om nej på föregående fråga, vilka åtgärder tror ni behövs för att en bostad skall kunna
fungera som ett kvarboende?



Nyproduktion med kvarboendeprincipen – Framtidens äldreboende i Göteborg?

27

Tema: Framtiden
 Behöver agerandet kring kvarboendeprincipen utvecklas inom företaget?
 Tror ni att det finns ett scenario, då det ökade behovet av ett anpassat boende kan

tillgodoses tillfredställande samtidigt som bygg- och fastighetsbolagen kan se det som

en lönsam verksamhet?
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BILAGA 2 – Diagram

Fråga 1: Är det något som försvårar framkomligheten i din bostad? (Redovisat efter kön)

Fråga 2: Vad försvårar fram- komligheten utanför bostaden? (Redovisat efter kön)

Fråga 3: Vad är viktigast för att känna sig trygg? (Redovisat efter kön)

Fråga 4: Tror du att du kan
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bo kvar om du får svårare att röra dig? (Redovisat efter kön)

Fråga 5: Hur stor bostad skulle du helst vilja ha? (Redovisat efter kön)


