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Förord 
Projektet är en empirisk kartläggning av olika konsumentgruppers 
preferenser på bostadsmarknaden. Det har finansierats av Formas 
(tidigare BFR), anslag nr 20000107, och SBUF, anslag nr 0095. 
Det har utförts vid Bebyggelseanalys, Infrastruktur, KTH. Projekt-
ledare och forskare är tekn. dr Inga Britt Werner. Ett doktorandpro-
jekt, finansierat av forskarskolan Competitive Building, utgör en 
utvidgning av projektet. Detta är en studie av preferenser för så kal-
lade ’smarta hus’ och utförs av civ. ing. Greger Sandström. Denna 
rapport behandlar inte doktorandarbetet.  

Ett stort tack till medverkande företag, intervjupersoner, enkätre-
spondenter och kollegor, som delat med sig av tid, erfarenhet och 
kunskap för att resultatet skulle bli bättre!  

  Stockholm, mars 2003 
   Inga Britt Werner 

 

 

 

Kort sammanfattning 

Samhällets finansiering av bostadsbyggandet har minskat radikalt. Nyproducera-
de bostäder erbjuds främst till kundgrupper med kapital. Därför är det viktigt att 
se på bostadsefterfrågan utgående från olika individers handlingsmöjligheter.  

I rapporten visas att hushållens livscykel bestämmer mycket av bostadspreferen-
ser. Livsform, här utbildningsnivå och hemort, påverkar livscykelns skeenden. 
Livsstil är till stor del en produkt av livscykel och livsform. De grupper som har 
störst resurser har också störst möjlighet att utveckla livsstilar med betydelse för 
bostadsval.  

8 olika konsumentgrupper beskrivs, huvudsakligen ur Stockholmsperspektiv. 
Barnfamiljers starka önskan om småhus framträder, särskilt då andra barnet 
kommer. Högutbildade ensamstående kvinnor vill bo i innerstad nära kulturut-
bud, medan ensamstående män vill bo centralt ur kommunikationssynpunkt. De 
äldre par som säljer familjevillan har önskemål utöver sjönära bostadsrätt.  

Resultaten bidrar till att öka kunskapen också om de skiftande bostadsbehov som 
inte ger sig till känna på marknaden. Rapporten vänder sig till bostadssektorns 
byggherrar och till samhällsplanerare.  
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INLEDNING 
Läsanvisning 
Rapporten har en inledande del med beskrivning av bakgrund, pågående forskning 
inom området, begreppsanvändning, metod och urval. Avsnitten om annan forsk-
ning och om begreppsdefinitioner är ganska omfattande. För att få grepp om resul-
tat, diskussion och slutsatser är det tillräckligt att läsa avsnittet Begreppsdefinitio-
ner, inklusive figur 2. 

Resultatredovisningen börjar med en översikt över bostadsmarknad och hushåll i 
Sverige. De övergripande mönstren jämförs med utförda intervjuer med mäklare. 
Begreppet ’drömbostad’ illustreras med resultat från intervjuer och enkäter med bo-
ende. Därefter följer resultaten från statistisk bearbetning av insamlade data. Här 
nyanseras bilden beträffande de boendes önskemål. Kapitlet Diskussion och slut-
satser behandlar undersökningsresultaten i förhållande till begreppen livscykel, 
livsform och livsstil och innehåller en mer spekulativ typologi av bostadskonsumen-
ter idag. Kapitlet omfattar också en jämförelse av resultaten med andra studier samt 
en diskussion av tänkbara nya typer av bostadsefterfrågan. Den som snabbt vill få en 
översikt över studiens resultat kan läsa Diskussion och slutsatser separat. 

Bakgrund 
Bostadsproduktionen har under senaste årtiondet utvecklats mot mera marknads-
mässiga förhållanden. Den tidigare bostadspolitiken, som byggde på att hushåll av 
olika storlek med hjälp av statlig a subventioner skulle ha möjlighet att efterfråga 
viss bostadsyta och bostadstyp1, har mer och mer satts ur spel. Bostadsefterfrågan 
bedömdes då genom demografisk statistik, till exempel över antal personer i famil-
jebildande ålder eller pensionsålder, genom äktenskapsfrekvens, hushållsstorlekar 
och nativitet, en kvantitativt inriktad syn.  

En mer nyanserad bild av bostadsefterfrågan skulle omfatta mer av krav och önske-
mål från olika grupper på bostadsmarknaden. Bostadsefterfrågan påverkas starkt av 
hushållens ekonomiska resurser. Det betyder i sin tur att lokala utbildningsmöjlighe-
ter och arbetsmarknad är avgörande för hur bostadsefterfrågan utvecklas på olika or-
ter (Turner i Malmberg, Sommestad red., 2000). Utbildningsnivå och inkomst lik-
som familjesituation är mycket viktiga för människors bostadsval, men alla männi-

                                                 
1 ” …hela befolkningen skall beredas sunda, rymliga, välplanerade och ändamålsenligt utrus-
tade bostäder till en rimlig kostnad”, ur regeringspropositionen 1967 
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skor fattar inte likadana beslut utifrån likartade grundförutsättningar. Bostadens be-
tydelse för individer och hushåll har en kvalitativ aspekt, knuten till olika livsstilar.  

Syfte 
Mot bakgrund av den här bostadspolitiken är det naturligt att svensk bostads-
produktion under det senaste årtiondet till stor del riktats in på betalningsstarka 
grupper, som kunnat köpa en välutrustad bostad i exklusiva lägen. Den kundgrup-
pen är identifierad, men därutöver finns en stor bostadsefterfrågan som bostadspro-
ducerande företag har växande intresse av att tillgodose. Syftet med detta projekt är 
att förstärka kunskaperna om hur efterfrågan ser ut genom att: 

1. Definiera grupper av individer eller hushåll som har likartade bo-
stadsönskemål. Begreppen ’livscykel’, ’livsform’ och ’livsstil’ spe-
lar här en stor roll. Se Begreppsdefinitioner.  

2. Undersöka hur sådana grupper prioriterar olika bostadskvaliteter. 
Kvaliteter som attraherar vid ett beslut att köpa eller hyra en viss 
bostad är knutna både till omgivningen och till husets och bosta-
dens utformning och karaktär.  

Studiens placering inom forskningsfältet  
Bakom frågan om hur olika konsumentgrupper väljer och värderar bostadskvaliteter 
ligger en mer grundläggande fråga om vilka faktorer som påverkar hushållens bo-
stadsförhållanden liksom deras bostadsval. Olika forskningsdiscipliner bearbetar 
olika aspekter på ämnet. Inom kulturgeografi formuleras frågor kring flyttning och 
demografi. Sociologiska bostadsstudier behandlar ofta segregation. Ekonomisk 
forskning berör ämnen som bostadsefterfrågan, bostadsmarknad, hyra och pris. Psy-
kologi behandlar frågor om hur individer och grupper upplever sin närmiljö, tar till 
sig information, formar värderingar och fattar beslut. Forskning inom samhälls-
byggnad och arkitektur rör sig kring människors fysiska miljö från mycket varieran-
de utgångspunkter. Den forskningsfront jag relaterar till är alltså bred. Här följer en 
genomgång av studier som har varit till hjälp i forskningsarbetet, med exempel från 
olika discipliner.  

Den demografiska utvecklingens inverkan på bostadsefterfrågan och bostadsval har 
studerats i en databas med uppgifter om skotska hushålls flyttning och flyttorsaker. 
Databasen har byggts upp vid Edingburgh University Data Library (http: // datalib. 
ed.ac.uk/ EUDL/ mhcs90.html, 02 12 17). Analys av dessa data visar att hushållens 
livscykel har stor betydelse för beslut att flytta��Forster, McCleery 1997). I en ame-
rikansk studie i nationellt perspektiv (Farnsworth Riche 2001) diskuteras hur den 
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ändrade demografiska sammansättningen av befolkningen kommer att påverka bo-
sättningsmönster och efterfrågan på bostäder. Också här framhålls ålders- och hus-
hållskategorier som viktiga faktorer för bostadspreferenser, men samtidigt påpekar 
Farnsworth Riche att grupper som ’äldre’ eller ’barnfamiljer’ inte kan betraktas som 
enhetliga. Etnisk – kulturell bakgrund och socioekonomisk position är viktiga 
skiljelinjer när det gäller bostadsönskemål, liksom för möjligheterna att förverkliga 
dessa önskemål. En studie utförd vid Joint Center for Housing Studies, Harvard 
University, utgår från livscykelns inverkan på boendet, så att ungdomar förväntas 
flytta från sina föräldrar så snart de har möjlighet att försörja sig självständigt. Hur 
länge unga i genomsnitt bor kvar i föräldrahemmet konstateras ha ett starkt samband 
med de ungas egen inkomst, medan andra faktorer, som kön, föräldrarnas inkomst 
eller etnisk tillhörighet, spelar viss men betydligt mindre roll för kvarboendet. (Di, 
Yang, Liu 2002) 

Företeelsen flyttning är ämnet för många studier inom bostads- och urbanforsk-
ningen. I första hand berör de hushållens bostadsefterfrågan i fråga om lokalisering 
av bostaden. En kortfattad och bra översikt av sådana undersökningar finns i rappor-
ten ”Nio gånger i livet” (Regionplanekontoret 1997). Livscykeln som förändrings-
motor för boendet diskuteras här och man finner att den trots sin uppenbara betydel-
se ändå i minskande grad förklarar varför hushåll väljer att byta bostad. Flera citera-
de forskare (Magnusson 1994, Kending 1984, Gober 1992) påpekar att ett mer 
handlings- och individinriktat perspektiv bör läggas på forskning om flyttning och 
bostadsefterfrågan. Dessutom har bostadens kvaliteter säkerligen betydelse för be-
slut om flyttning.  

Tänkandet om jämvikt mellan livssituationens krav och bostadens förutsättningar att 
fylla dessa krav har gett upphov till olika typer av modellresonemang, beskrivna i 
den nämnda rapporten. En modell, som förklarar sannolikheten att ett hushåll skall 
flytta och som anges stämma bra empiriskt, har framlagts av Boehm och Ihlanfeldt 
(1986). Modellen omfattar faktorer som beskriver hushållets aktuella förhållanden;  

-hushållsföreståndarens ålder, boendetid i befintlig bostad, disponibel hus-
hållsinkomst och upplevd bostadskvalitet vid inflyttning  
 samt  
-förändringar sedan senaste inflyttning – ökning eller minskning av hushålls-
storleken, ökning eller minskning av disponibel inkomst, förändring i upp-
levd kvalitet hos bostad och grannskap och förändrad bostadskostnad.  
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Kunskapsöversikten avslutas med en diskussion om samband mellan flyttning, bo-
stadsefterfrågan och sociala mönster. En ofta refererad systemskiss (Knox 1979, 
1980) framställer de faktorer som påverkar bostadsefterfrågan som ”hushållens in-
komster”, ”hushållens sammansättning” samt ”livsstil”, som i sin tur formar ”före-
ställningar om bostadsmiljöer”. De senare återkopplar till ”sociala mönster” i bo-
sättning och flyttning.  

En översikt över hur begrepp som bostadspreferenser och bostadsefterfrågan tolkas 
inom olika discipliner görs av Lawrence (2002) i ett konferensbidrag. Det är en em-
pirisk studie av flyttningsbenägenhet i ett visst område. Också här konstateras att 
både bostadsutbud och bostadsefterfrågan är komplexa, att olika livsstilar kan ge 
upphov till olika preferenser och val men också att ålder, familjetyp och inkomst 
ändå spelar stor för bostadsval. 

Konsument- och marknadsföringsforskning är en inriktning inom ekonomiska äm-
nen. Forskningsuppgiften kan ses som en form av marknadsundersökning. Konsu-
mentvetenskaplig teori och metod, som också har en beteendevetenskaplig utgångs-
punkt, är användbar. Enligt ett sådant synsätt skulle uppgiften vara att dela upp bo-
stadskonsumenter i marknadssegment. Detta kan göras efter många olika grunder 
(Solomon, Gabossy, Askegaard 1999, Solomon 2001). Vanligast i marknadsunder-
sökningar är demografiska variabler som ålder, kön, inkomstgrupp - socialgrupp, 
etnisk tillhörighet och skede i livet. De är lätta att klassificera efter, liksom geogra-
fiska variabler, en uppdelning efter regioner och orter. Svårare att definiera är bete-
endemässiga och psykologiska indelningsgrunder, som ’märkestrohet’ eller ’livs-
stil’.  

Samtidigt är det enligt Solomon et al tydligt att individers val formas alltmer av va-
rierande sociala och psykologiska faktorer som överlagrar de demografiska fakto-
rerna. Psykografisk analys med grundkategorierna ’aktiviteter’, ’intressen’ och 
’åsikter’ föreslås för att dela in konsumenter i livsstilskategorier. Man föreslår också 
undersökningar av vilka som är de huvudsakliga köparna av en viss produkt av ett 
visst märke. Kategorisering av produkten ’bostad’ på detta sätt är svår, eftersom bo-
städer är både komplexa och unika genom att varje enhet är bunden till en viss fy-
sisk och social omgivning. Bostaden är en produkt som man inte kan avstå ifrån, om 
man inte har så stora svårigheter i fråga om ekonomi eller psykisk hälsa att man 
drabbas av hemlöshet.  

Ekonomiska studier av bostadsefterfrågan relaterad till konsumentkategorier har va-
rit svåra att finna. Studier av enstaka grupper som invandrade (Pettersson 2002) el-
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ler unga (Åsberg 1998) har utförts. Litteraturen kring flyttning, bostadsmarknader, 
boendekostnader och betalningsvilja för olika bostads- och områdeskvaliteter i mer 
generella termer är omfattande. 

J M Quigley, University of California, Berkeley, har i flera studier (1979, 1985) 
analyserat bostadsefterfrågan och vad som påverkar konsumenters val av bostad. I 
en undersökning av amerikanska hushålls faktiska val av bostad (Quigley 1985) be-
traktas bostadsvalet på tre nivåer, valet av bostad givet kommun och bostadsområ-
de, val av bostadsområde givet kommunen och val av kommun. De kvalitetsmått 
som används på de olika nivåerna är relativt få och kommenteras inte närmare. Ut-
ifrån de här förutsättningarna förs en diskussion om matematiska modeller2 för att 
uppskatta sannolikheten för olika bostadsval.  

Resultaten är knutna till amerikanska förhållanden och inte direkt jämförbara med 
svenska. Det mest anmärkningsvärda resultatet var att segregationen tycktes vara 
självgående, så att vita hushåll helst valde ’vita’ områden och svarta valde områden 
med större andel svarta hushåll. Quigleys angreppssätt visar på möjligheterna att 
systematiskt strukturera undersökningar av utfall av komplexa valsituationer med 
avancerade statistiska metoder.  

Kopplingen mellan en viss typ av bostad och en viss typ av bostadskonsument har 
ofta studerats i så kallade problemområden. De bostadskonsumenter som har minst 
möjlighet att välja hänvisas till de minst attraktiva bostäderna, där inga andra grup-
per konkurrerar. En undersökning av bostadsval och lokal flyttning (Pettersson, 
2002) behandlar exempelvis frågan om vilka som flyttar till bostadsområden av oli-
ka typ, mot bakgrund av etnisk boendesegregation. Här används statistisk analys 
(regressionsanalys, se sidan 46, binär logit–analys, se fotnot 2) för att undersöka 
vilka socioekonomiska faktorer som påverkat hushållens handlingar. Pettersson fin-
ner att de som flyttar in i mindre attraktiva områden har dålig kunskap om den loka-
la bostadsmarknaden, att de behöver bostad snabbt på grund av erbjudet arbete och 
att de inte har tillräckligt med kapital för att efterfråga andra bostadsalternativ.  

Mer resursstarka konsumenters val har inte studerats i samma utsträckning, men en 
aktuell svensk rapport behandlar empiriskt olika hushållstypers värdering av bo-
stadskvaliteter (Fransson, Rosenqvist, Turner 2002). Värderingarna mäts i betal-

                                                 
2 ”Multinomial choice model” och ”Nested logit analysis”, olika statistiska analysmodeller 
för att uppskatta sannolikheter för utfallen av val när påverkande variabler ändrar värden  
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ningsvilja för olika typer av kvaliteter, både i fråga om grannskapets och om bosta-
dens egenskaper. Syftet är att uppskatta hyresnivåer som bygger på de boendes be-
talningsvilja för egenskaper hos bostad och läge. Dataunderlag är en enkätunder-
sökning. De svarande, bosatta i hyresbostäder i sex svenska städer, har fått ange hur 
mycket mer eller mindre de skulle vilja betala för att bo i andra bostadsområden än 
det egna, för ett rum mer eller mindre och så vidare. De har också fått rangordna be-
skrivna kvaliteter efter hur viktiga de är för att en bostad och ett bostadsområde 
skall vara bra och attraktiva.  

Författarna konstaterar att värderingar och betalningsvilja för olika bostads-
egenskaper skiljer sig åt för olika åldersgrupper, hushållstyper, utbildningsnivå och 
lokala bostadsmarknader. De största skillnaderna i betalningsvilja hängde samman 
med bostadsområden, alltså för ’läge’ i generell mening, inklusive tillgång till servi-
ce, grönområden, kommunikationer, avstånd till ortens centrum och områdets rykte. 
Preferensskillnaderna mellan hushållskategorier var stora. Några egenskaper värde-
rades speciellt olika, så som närhet till teater (uppskattas av medelålders högutbil-
dad kvinna), närhet till skola (barnfamilj) eller om bostaden hade ”charm” (högut-
bildade med relativt hög inkomst). Studien har många beröringspunkter med min 
undersökning, och är intressant som jämförelsematerial, även om den har ett annat 
syfte än jag har.  

En undersökning med liknande ansats, utförd i Holland (van der Vlist, Gorter, Nij-
kamp, Rietveld 2002), söker förklaringar till varför hushåll flyttar. Ett stort empirisk 
datamaterial har undersökts med logit- analys, se fotnot 2. Man fann att variabler 
som beskrev hushållets livscykel (ålder, kön, antal barn) hade tydlig inverkan på 
flyttningsbenägenheten. Lokala marknader visade ändå olika mönster. Typ av bo-
stad och upplåtelseform samt hushållens utbildningsnivå och inkomst inverkade 
också signifikant. 

Psykologisk forskning behandlar bostadspreferenser och bostadens mening ur indi-
videns synvinkel. Preferenser och värderingar är nyckelbegrepp. En diskussion om 
vad preferenser för olika bostäder har för betydelse för verkligt val förs av Coolen i 
ett konferensbidrag (2002). Coolen menar att individer bedömer bostäder utifrån hur 
deras egenskaper tillåter eller motverkar aktiviteter som bidrar till uppfyllandet av 
olika ’livsmål’. Individen antas ha en mental modell av en god bostad. De empiriska 
studier som redovisas syftar till att genom intervjuteknik bygga upp exempel på 
’kvalitetsprofiler’ för bostäder. Genom att undersöka underliggande strukturer av 
mening som individerna tillskriver bostadens egenskaper hoppas Coolen att kunna 
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ge värdefull information till bostadsplanerare och arkitekter om vad som är viktigt i 
en bostad. 

En antologi om människors värdering av bostadsmiljöer i ett tvärvetenskapligt per-
spektiv (Aragonés, Francescato, Gärling 2002) behandlar de tre grundbegreppen 
’val’, ’nöjdhet’ och ’beteende’ (Choice, Satisfaction and Behavior). I ett bidrag av 
Friman och Gärling anses bostadsvalet grundat på att bostaden ses som ett medel för 
att uppnå olika ’livsvärden’, jämför Coolen ovan, sådana som ’tillhörighet’, ’välbe-
finnande’, ’(ekonomisk) rikedom’ och ’bekvämlighet’. Dessa värden menar förfat-
tarna vara särskilt starkt förknippade med bostaden. Beslutsfattandet i sig diskuteras 
utifrån uppfattningen att flyttbeslut, sökandet efter ny bostad och det slutliga valet är 
en sammanhängande process. 

En liknande syn på processen i bostadsvalet kom jag fram till på ett mer intuitivt 
sätt, formulerad i författarens avhandling (Werner 2000). Modellen illustreras i ge-
nerell form i figur 1 nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Utlösande faktor- beslut om att flytta  
2. Formulering av önskemål om bostadstyp och bostadsstorlek 
3. Sökprocess som resulterar i ett antal bostäder av rätt typ, i önskade områden  
4. Bedömning av bostaden – lämplighet, kvalitet och pris  
5. Negativt resultat - ny bedömning av bostad i annat önskat område 
6. Slutligt val – tillräckligt hög kvalitet och överkomlig kostnad 

Figur 1 Modell för beslutsprocessen vid bostadsval.  

Den omfattar en utlösande faktor, något som gör att man beslutar sig för att flytta 
och inleder en sökprocess efter en ny bostad, samt en hierarki av beslutsnivåer för 
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olika bostadsattribut. Läge eller område – i både geografisk och social mening – är 
ett exempel på egenskap som ha med livsvärden enligt ovan att göra. Adressen är ett 
visitkort, man berättar något om sig själv när man berättar var man bor. Val av om-
råde kan styras av sökande efter likhet; man vill känna sig hemma, bland människor 
av samma grupp eller av att man vill finna något nytt. På varje besluts-nivå kan va-
len utfalla på flera sätt, beroende på vem som gör valet och på de specifika omstän-
digheterna, som lokal bostadsmarknad, räntenivå och konjunkturläge.  

Inom arkitekturprofessionen finns på gott och ont en tradition av att framhålla hel-
hetsperspektivet, syntesen av många olika krav. Detta syns också inom arkitektur-
forskningen. Problem- och metodval är mycket olika i olika studier. En studie inom 
arkitekturforskning (Schéele 1994) ger en levande bild av hur människor i olika bo-
stadstyper, upplåtelseformer och livssituationer värderar bostadskvaliteter. Urvalet 
för undersökningen var personer i vuxna och medelålders åldersgrupper, ungdomar 
och pensionärer undantogs. Fokus ligger på bostadens utformning och resultatet av 
intervjuer och enkäter redovisas som korta essayer kring olika förhållningssätt till 
boendet, med bostads- och hushållsexempel. ”Bostaden som projekt” eller ”Hem-
met som livets arkiv” är exempel. Materialet har analyserats med hjälp av enkla sta-
tistiska sammanställningar av vanligaste önskemål i olika grupper etc, men främst 
genom kvalitativ analys av intervjuuttalanden. Min undersökning har liknande in-
riktning, men skall diskutera vad som påverkar bostadsval snarare än tolka hur 
människor värderar sin bostad.  

En dansk doktorsavhandling inom arkitektur och stadsbyggnad (Ærø, T, 2002) be-
handlar bostadspreferenser, bostadsval och livsstil med fokus på olika typer av bo-
stadsområden. Avhandlingen innehåller en grundlig genomgång av hur olika sam-
hällsvetenskapliga forskare och filosofer definierat och använt begreppen ’livsstil’ 
och ’livsform’. Diskussionen kring livsstil och bostadspreferenser är intressant, men 
som författaren själv konstaterar (sidan 158): 

”Livsstil er teoretisk såvel som metodisk et vanskelig begreb at arbejde med. 
I teoretisk henseende er det på nogle punkter et upræcist begreb og i 
empirisk henseende er det vanskelig at operationalisere.” 

Studien omfattar en empirisk undersökning av nyinflyttade boendes verkliga val och 
deras värdering av den nya bostaden. Den lokala bostadsmarknaden i Århus stude-
ras. Urvalet av intervjupersoner har gjorts efter typ av bostad, område och upplåtel-
seform. Resultatet av undersökningen var mångfacetterat, men visade huvudsakli-
gen att olika ålderskategorier och sociala skikt tenderade att gruppera sig i olika ty-
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per av områden. Ägande var, naturligt nog, vanligast bland hushåll med större eko-
nomiska resurser. Den totalt sett vanligaste önskade bostaden var den friliggande 
villan med äganderätt. Ærø finner att de styrande faktorerna för bostadsval är indi-
vidernas bakgrund och uppväxtförhållanden, deras position i livscykeln och tillgång 
till kapital och slutligen deras bedömning av hur andra kommer att värdera deras val 
av bostad. Avhandlingen är på många sätt parallell till min studie beträffande forsk-
ningsfrågor, begrepp och metoder. Den ger möjlighet till intressanta jämförelser av 
resultat. 

Min doktorsavhandling (Werner 2000) ligger inom arkitekturforskningen, även om 
den tangerar ekonomifältet. Den hade ansatsen att mäta bostadskvalitet i form av ar-
kitektonisk kvalitet och genom multipel regressionsanalys koppla skillnader i kvali-
tet till prisskillnader på bostadsrättslägenheter. Kvaliteten bedömdes av både arki-
tekt och brukare. Resultaten pekade på att det finns en generell betalningsvilja för 
högre kvalitet. Olika individers eller hushålls värderingar av olika kvaliteter under-
söktes inte och den kvarstående frågan är en av utgångspunkterna för den här studi-
en. 

Teoretisk bakgrund  
Studien är explorativ och söker mönster i en mångfacetterad verklighet. En aktuell 
bok om samhällsvetenskapernas problematiska förhållande till naturvetenskapens 
forskningsmodeller och ideal är intressant för denna undersökning (Flyvbjerg 2001). 
Författaren framhåller, med stöd av filosofer och samhällsvetare som Nietschze, Fo-
cault och Bourdieu, det problematiska i att försöka uppnå allmängiltiga modeller för 
att förutsäga mänskligt handlande. Handlingar och processer måste alltid ses mot 
bakgrund av individernas situation och maktförhållandena i det studerade samhället. 
Detta skall dock inte förstås som att Flyvbjerg förespråkar total relativism, att alla 
värderingar skulle ha samma vikt:  

”Paul Veyne has rightly observed _ _ _  that anyone who equates 
contextualism with relativism´s ”anything goes” should imagine 
trying to ask the Romans to abolish slavery or to think about an in-
ternational equilibrium. The present effectively limits the possible 

preferences; humans cannot just think or do just anything at any 

time.” (ibid, sid 100, min kursivering)  

Det kursiverade i citatet ovan uttrycker i koncentrat en viktig utgångspunkt för min 
studie. ’Det nuvarande’, som det är och som det uppfattas av olika människor styr 
på ett tvingande sätt vilka val de faktiskt kan göra. Därmed skulle studier av männi-
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skors handlingar i en viss kontext kunna ge kunskap om generella handlings-
mönster i just denna kontext. Projektet är en klassifikation av människors sätt att 
välja bostad, utifrån sina förutsättningar, bakgrund och omgivning. En utgångspunkt 
här är att de förhållanden som omger en individ påverkar individens uppfattningar 
om och handlingar i denna omgivning. Växelverkan mellan omgivningens styrande 
påverkan och individernas alla större och mindre beslut skapar mönster som bör gå 
att iaktta och beskriva.  

Mina forskningsfrågor kan besvaras ur både mikroperspektiv - det vill säga ur en-
skilda aktörers synvinkel- eller ur makroperspektiv, där generella mönster för stora 
grupper undersöks. De olika perspektiven skiljer sig åt ifråga om vilken typ av in-
formation som samlas in, hur informationen analyseras och hur man drar slutsatser 
av analysresultat. Inom ekonomi arbetar man ofta med kvantitativt mätbara storheter 
och makroperspektiv, medan psykologi gärna behandlar mikroperspektiv, individers 
referensramar och handlingar. En intressant diskussion om beröringspunkter och 
konflikter mellan ekonomiska teoriers förklaringar av konsumenters val och psyko-
logiskt grundade valmodeller förs av McFadden i Fischhoff, Manski ed. (2000). 
Huvudfrågan är om den rationella, nyttomaximerande individ med full information 
om konsekvenser av gjorda val, som förutsätts i ekonomisk teori, har någon likhet 
med individers verkliga beteende i beslutssituationer. 

En beslutsprocess, som åstadkommer ett val, beskrivs av McFadden som direkt på-
verkad av perception av tillgänglig information samt ett system av preferenser. Bak-
om ligger ’värderingar’, ’känslor’ och ’motiv’ med indirekt verkan på utfallet av va-
let. Ekonomer fokuserar på den tillförda informationen, i form av mätbara egenska-
per hos alternativen, och utfall av valen. Psykologer studerar hur perception går till, 
hur preferenser formas under individers unika förutsättningar samt besluts-
processen i sig. Begreppet ’preferenser’ får då olika betydelser. Ekonomer vill se 
dem som stabila kriterier för val mellan olika alternativ. Kunskap om preferenser 
räcker för att förutsäga utfall av val med känd sannolikhet för träffsäkerhet. Därmed 
anses inte studium av värderingar eller motiv vara särskilt intressant. Psykologer an-
ser att värderingar är grunden för hur preferenser formas, men samtidigt kan prefe-
renser skifta från gång till annan, beroende på individens omständigheter vid tillfäl-
let.  

McFaddens slutsats är att det i ljuset av de många experimentella resultat som visar 
på brister i ”preference rationality” hos försökspersonerna finns ett behov av att 
forska om hur människor tar till sig information och använder den i beslutsproces-
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ser. Han hävdar uppfattningen att upprepade beslutsprocesser ger individer en möj-
lighet att utveckla strategier: 

”that are not so ”irrational” as to endanger survival and which in some rough 
– and - ready sense promote ”happiness”.”(citationstecknen i citatet är käl-
lans), 

Synen att rationalitet utvecklas genom övning ger motargument mot kritiken av an-
tagandet om rationella konsumenter.  

För mitt syfte behöver jag kunna koppla uttryckta preferenser och önskningar om en 
bostads egenskaper till troliga utfall av val. Även om målet inte är att kvantifiera 
bostadsefterfrågan i betalningsvilja eller uppskattning av konsumentgruppers stor-
lek, måste ändå detta samband kunna visas om resultatet av min undersökning skall 
ha någon generaliserbarhet. Beslutsprocessen i bostadsvalet har jag tidigare beskri-
vit som en slags lärprocess med upprepad avstämning av olika egenskaper under de 
restriktioner som ges av omständigheterna (exempelvis tillgången till tid, pengar, 
mängd alternativ), se figur 1. Under sådana processer kan aktörerna utveckla ”till-
räckligt bra” strategier och därför kan konsumenten betraktas som en tillräckligt ra-
tionell aktör för att uttryckta preferenser kan antas beskriva verkliga val.  

Begreppsdefinitioner  
I litteraturgenomgången återkommer ’livscykel’ (”life cycle” eller ”life course”) och 
’livsstil’ som förklarande faktorer ifråga om bostadsval. ’Livscykel’ beskriver indi-
videns liv kronologiskt. Åldersgrupp är den viktigaste kategorin. Till olika ålders-
grupper knyts förväntade händelser, som familjebildning eller pensionering från yr-
keslivet. Könet påverkar händelser under en människas livscykel, liksom troligen 
värderingar och beslut ifråga om bostäder. Här kommer begreppet att användas för 
att beskriva generella situationer under livets gång, som att vara barn, växa upp, 
flytta hemifrån, studera, byta arbete, flytta ihop med en partner, få barn, flytta från 
partnern, bli äldre. Alla dessa situationer medför nya krav på bostaden, vilket kan 
leda till att man flyttar och att ett bostadsval blir aktuellt. 

’Livsstil’ är ett mycket flexibelt begrepp, i värsta fall till den grad att det blir me-
ningslöst. Begreppet har i dagligt tal kommit att förknippas med konsumtion, som 
’livstilsmagasin’ (en tidskrift) eller ’livsstilsboende’. I den meningen blir att ut-
trycka sin livsstil det samma som att visa sin tillhörighet till en förmögen överklass 
eller en kulturell elit. Tillhör man inte en sådan grupp är det sätt man lever på inte 
en livsstil utan bara en tråkig nödvändighet. Här försöker jag definiera och använda 
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begreppet för att kunna göra en finare indelning av tänkbara konsumentgrupper på 
bostadsmarknaden än de kategorier som grundas på livscykelbegreppet.  

Begreppet ’livsstil’ har behandlats ingående av sociologen Pierre Bourdieu (först 
1979). I ”Distinction - A Social Critique of the Judgement of Taste” gör han en be-
skrivning av olika sociala grupper och deras karakteristika, under det franska sam-
hällets förändring vid 1960-talets slut. Grunden för Bourdieu’s klassificering var en 
stor enkätundersökning i ett stratifierat urval av personer i Paris, Lille och en mindre 
landsortsstad. Bourdieu’s framställning är en diskussion om hur en mängd faktorer 
påverkar individernas plats i ’det sociala rummet’, det vill säga deras tillhörighet till 
olika sociala strata. Han konstruerar en generell förklaringsmodell som skall beskri-
va alla tänkbara grupper. Modellen är uppbyggd kring begreppen ’kapital’ och ’tra-
jektorier’.  

Till ’kapital’ räknar Bourdieu inte bara ekonomiska tillgångar, utan också utbildning 
och uppfostran, som kallas ’kulturellt kapital’ eller ’utbildningskapital’. Ett antal 
indikatorer används för att beskriva tillgång på kulturellt kapital, exempelvis att läsa 
skönlitteratur, gå på teater, besöka konstgallerier. ’Trajektorier’ beskriver individens 
sociala bakgrund i from av föräldra- och farföräldragenerationernas utbildning och 
sociala ställning. 

Förenklat skulle Bourdieus livsstilsbegrepp kunna definieras som svaret på frågorna 
vilka individerna är, vad de gör och vilken smak de har. ’Smak’ tolkar jag som den 
uppsättning värderingar som styr preferenser. Bourdieu är intressant för min under-
sökning i första hand genom påståenden om hur ’smak’ formas; 

1. Att det går att operationalisera ’kulturellt kapital’ till indikatorer 
som går att iaktta. På det sättet kan olika sociala gruppers tillgångar 
jämföras, även för sådana som inte kan mätas ekonomiskt. 

2. Att dessa tillgångar påverkar och bildar ett mönster för hur respek-
tive grupp väljer att uttrycka sig genom val av heminredning, fri-
tidssysselsättningar eller annan konsumtion. 

Trots sina försäkringar om att det är naivt att försöka kvantifiera och statistiskt – po-
sitivistiskt visa på lagbundenheter ifråga om sociala och mänskliga förhållanden gör 
Bourdieu ändå anspråk på att inte bara förklara utan också förutsäga en viss grupps 
preferenser. Detta är vad en konsumentforskare eftersträvar.  

Socialt ursprung, utbildning, inkomst och det lokalsamhälle där individen bor och 
verkar kan förknippas med hans / hennes förhållandet till produktionen, vilket i sin 
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tur ger förutsättningar för konsumtion - ’livsstil’. De här faktorerna behandlas av 
flera forskare (Wikström, Friberg, Almqvist 1992 och Daun 1980, Jakobsen 1999, 
sekundärkällor i Gillberg, Stenberg 2002) under begreppet ’livsform’. Jakobsen de-
finierar begreppet som strukturellt, inte att förblanda med konkreta grupperingar av 
människor. Hon anser att ’livsform’ beskriver det komplexa spelet mellan ’agent’ 
(individ eller aktör i mitt språkbruk) och social struktur. Individer kan välja, men är 
genom sin position i samhället predisponerade för vissa val. Ett par av de faktorer 
som Jakobsen med flera anser bestämmande för ’livsform’ är förhållande till pro-
duktionsmedlen (kapital) och utbildning.  

Enligt Jakobsen är ’livsform’ ett abstrakt begrepp. Det visar sig i empiriska under-
sökningar (Gillberg, Stenberg 2002) vara svårt att tillämpa på ett entydigt sätt, även 
om det är användbart för att strukturera kvalitativa data. I min undersökning an-
vänds begreppet ’livsform’ mer konkret. Utbildningsnivå, arbetsförhållanden, in-
komst och bostadsort ger materiella ramar för livet och måste rimligtvis vara be-
stämmande också för bostadsval. 

I figur 2 vill jag illustrera sambanden mellan de diskuterade begreppen. Grundläg-
gande för vilka beslut en individ fattar är faktorer under ”Livscykel”. Detta är de-
mografiska data som kan beskrivas och analyseras kvantitativt. ”Livsform” beskrivs 
delvis av demografiska data, men också av de svarandes egna uttalade uppfattning-
ar. ”Livsstil” slutligen är den mest individbaserade nivån. Trädstrukturen visar en 
hierarki av variationsvidd. I stammen finns få variationer, medan spridningen blir 
större i högre upp i trädet. 
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Figur 2  Illustration av hur olika människors förutsättningar formas, i förhållande 
till de grundläggande begreppen ’livscykel’, livsform’ och ’livsstil’.  

 

METODER 

Angreppssätt 
Att urskilja konsumentgrupper med olika slag av bostadspreferenser är en mångfa-
cetterad uppgift. Att samla in och analysera information från många individer är re-
surskrävande. Här har urvalen gjorts från olika grupper av boende och andra aktörer, 
ett stratifierat - eller uppdelat - urval3. På det sättet kan man täcka in ett större fält 
med en hanterlig mängd data.  

Metodval 
Kartläggningen av konsumentgrupper har genomförts med flera olika metoder: 

                                                 
3 ”Därmed menas undersökning av en population som avsiktligt indelats i k delpopulationer 
(strata). Ett stickprov tas ut från varje delpopulation. Genom att göra en klok indelning och 
välja antalen värden lämpligt i de olika stickproven kan man ofta lättare få information om 
populationen i dess helhet, än om man tar ut ett enda stickprov direkt från denna.” Blom, G, 
Sannolikhetsteori och statistikteori med tillämpningar, Studentlitteratur 1989 
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• Sammanställning av information från befintliga källor. För att 
få en överblick över situationen på olika typer av bostadsmarknader 
har uppgifter från offentlig statistik och från Internet sammanställts. 
Ett stort register över bostadssökande med information om hushål-
len och deras önskemål har också använts 

• Intervjuer med aktörer på bostadsmarknaden. Detta är en rätt-
fram metod om man vill veta något om kundgrupper på bostads-
marknaden. Ett urval av mäklare har intervjuats 

• Frågeundersökningar med bostadskonsumenter. De utgör den 
största delen av studiens datainsamling. Enkäter ger möjlighet att nå 
ut till flera hushåll och att undersöka mer allmänna mönster. Inter-
vjuer har använts för att undersöka preferenser och förstå vad som 
påverkar bostadsvalet starkast 

Enkäterna till de boende har varit postenkäter, med formulär att fylla i och skicka 
tillbaka i färdigt svarskuvert. Stated Choice, eller ”Hypotetiska val”4, har använts i 
en del av enkäterna till boende. Enkätformulär redovisas i bilaga 2. Ett mindre för-
sök med enkätundersökning per Internet gjordes också. Svarsfrekvensen blev myck-
et låg inom den gruppen. Ett fysiskt bevis på att någon vill ha svar på vissa frågor 
från just mig tycks ha stor betydelse för svarsbenägenheten. Trots att det är mycket 
enkelt att klicka på en knapp på en dataskärm för att fylla i svar och skicka det, är 
det paradoxalt nog ännu lättare att låta bli.  

Intervjuerna var halvstrukturerade. De gjordes alltså enligt intervjuscheman som lis-
tade de punkter intervjuerna skulle belysa. Intervjuerna med bostadskonsumenter 
gjordes samtliga i direkt kontakt med intervjupersonen, medan intervjuerna med 
mäklare gjordes per telefon. Intervjuscheman finns i bilaga 1. 

Svaren från intervjupersoner och enkätrespondenter har behandlats anonymt, enligt 
överenskommelse vid intervju eller i följebrevet till enkäter. Avsikten var att de som 
svarade på undersökningens frågor skulle känna sig så fria som möjligt att uttrycka 
sina åsikter och värderingar.  

                                                 
4 Vanligtvis används denna teknik i undersökningar av betalningsvilja för icke-prissatta 
tjänster, som naturvård eller investeringar i infrastruktur. Här ger den möjlighet att väga in-
tresset för olika bostadskvaliteter mot varandra. 
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Analys 
Intervjumaterial har analyserats med kvalitativa metoder. Dataprogrammet QSR 
NVivo, version 1.2, har använts för att koda och sammanställa information från in-
tervjuer och enkäter. Tolkning, jämförelse och undersökning av extremer liksom av 
allmänna drag har använts för att ge underlag för att gruppera bostadspreferenser till 
en typologi.  

Enkätundersökningarna har resulterat i ett stort datamaterial och enkätsvaren har i 
huvudsak analyserats med statistiska metoder. Också de statistiska resultaten ger 
underlag för tolkning. Data har hanterats och analyserats med hjälp av SPSS 11.0 
for Windows. Särskilt klusteranalys har varit användbar. Det är en metod för att 
gruppera fallen i en undersökning efter skillnader i värden på ett urval variabler. 
Klusteranalys är en undersökande metod och målet är inte att bestämma vilket antal 
kluster som ger den ”sanna” bilden. Man måste göra flera analyser och bedöma och 
jämföra resultaten. 

URVAL 

Val av orter 
Ett mål var att beskriva olika bostadsmarknader – storstaden med tillväxt och myck-
et stor bostadsefterfrågan samt medelstora städer med eller utan pendlings-avstånd 
till en storstad. Ett urvalskriterium var att viss nyproduktion av bostäder skulle fin-
nas på orten, ett tecken på att bostadsefterfrågan existerar där. Här har valts Stock-
holm, Västerås, Nynäshamn, Alingsås och Helsingborg. De valda bostadsmarkna-
dernas omfattning och sammansättning illustreras i figur 3 och 4.  

Stockholm, Västerås och Nynäshamn har under de senaste åren kommit att bli en 
mer sammanhängande bostadsmarknad. Stockholms bostadsbrist och dyra bostäder 
tillsammans med förbättrade spårförbindelser till Västerås har lett till att Stock-
holms attraktivitet minskat. Flyttningsöverskotten är nu större i grannstäderna. 

Bostadsutbudet i Stockholm domineras starkt av bostadsrättslägenheter. Den relativt 
stora andelen utannonserade hyreslägenheter ingår i bytesaffärer mot bostadsrätter 
och småhus med äganderätt. De mindre städerna har betydligt större andel småhus 
på marknaden, men Västerås har större andel bostadsrätter än de övriga.  

Frågeundersökning av de boendes preferenser har i det här skedet enbart gjorts med 
boende i Stockholm. Bostadsefterfrågan och konsumentgrupper i de mindre orterna 
har studerats genom intervjuer med mäklare. 
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Figur 3. Jämförelse mellan bostadsutbud på respektive ort i urvalet. Diagrammet 
visar förhållandet mellan antal utannonserade bostäder och tomter i de olika kom-
munerna. Källa Hemnet, http://www.hemnet.se/NPI-BuildFrames.asp, 02 09 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Jämförelse av bostadsutbudets sammansättning på respektive ort i urvalet. 
Diagrammet visar förhållandet mellan andelarna av utannonserade bostadstyper i de 
olika kommunerna. Källa Hemnet, http://www.hemnet.se/NPI-BuildFrames.asp, 02 
09 20 
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Urval av boende 

Ett urvalskriterium var att bostadsvalet skulle vara aktuellt för de svarande, detta för 
att få så engagerade svar och så hög svarsfrekvens som möjligt. Därför gjordes urva-
let av boende bland bostadssökande eller bland sådana som kunde förväntas nyligen 
ha bytt bostad. En utgångspunkt var att utgå från sådana livssituationer som kan ut-
lösa en förändring av boendet (jämför modellen i figur 1). Här kommer livscykelns 
olika stadier till hjälp för att välja livssituationer när ombildning av hushåll kan för-
väntas. Urvalen består av individer, men de frågor som ställdes berörde ofta hushål-
lens val och beslut. Resultaten beskriver alltså individers uttryckta värderingar och 
preferenser, medan de visade preferenserna, i form av faktiska val på bostadsmark-
naden, är hushållens. 

För att undersöka situationerna ’flytta hemifrån’, ’flytta ihop’ och kanske också ’få 
barn’ valdes grupper av nya studenter på högskoleutbildningar i Stockholm. För att 
belysa skillnader i ’livsform’ och ’livsstil’ valdes utbildningar av olika karaktär, 
dels studieinriktningar med höga inträdeskrav, dels en utbildning som vänder sig till 
en större krets av sökande. Den första delgruppen utgjordes av arkitektstuderande 
och datalogistudenter på KTH. På KTH togs hela första årskurserna med i urvalet. 
Den andra delgruppen utgjordes av ett slumpmässigt urval bland nyintagna stude-
rande på Lärarhögskolan. Datalogistudenterna fick en e-maildistribuerad enkät och 
det visade sig att svarsfrekvensen för denna var mycket låg. Därför kom den stu-
dentgruppen att undantas från analysen. 

Ett utdrag ur ett stort bostadsföretags intresseregister, med uppgifter om de anmälda 
hushållens sammansättning, ekonomi, intressen och bostadsönskemål, har ställts till 
undersökningens förfogande. Trots att det är ett ’bekvämlighetsurval’5 har det varit 
till stor fördel för studien. Registret rör Stockholmsområdet, med inslag av bostads-
sökande ute i landet. Det omfattade vid undersökningstillfället närmare 5 200 hus-
håll. Registrets uppgifter har här analyserats som en enkätundersökning, även om 
frågorna inte var direkt formulerade för undersökningens syften. Med hjälp av detta 
register valdes också nyinflyttade ut för en enkätundersökning inom detta projekt. 
Urvalet omfattade 150 slumpmässigt valda hushåll, som flyttat in i företagets ny-
producerade bostäder under åren 1999, 2000 och 2001. En försöksenkät gjordes 
först med ett slumpmässigt urval boende i en förort till Stockholm.  

                                                 
5 Ett urval som erbjuder sig självt utan forskarens medverkan, men som är användbart för 
undersökningen. 
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Ett fåtal intervjuer har gjorts med personer ur studenturvalet. Dessutom användes ett 
kompletterande intervjumaterial, rörande bostadsval bland bostadsrätter i Stock-
holms förorter (Werner 2000). Frågeundersökningar med boende har, som nämndes 
tidigare, enbart utförts i Stockholmsurvalet, medan intervjuer med företag har gjorts 
på övriga orter. 

Urval för intervjuer med aktörer 

Beträffande andrahandsmarknaden för småhus och bostadsrätter är mäklare en god 
källa till kunskap om människors bostadsval. Ett par företag med relativt stor om-
sättning och erfarenhet av ortens bostadsmarknad har valts ut för respektive orter.  

Urval och bortfall 

Urvalet i sammanfattning, antal tillfrågade och svarsfrekvens, visas nedan i tabell 1. 

 Urvalets 
  storlek 

Svarsfre-
kvens 

Öppna intervjuer, personlig kontakt 
   Boende och studerande 

 
20+ 6 

 
12+ 2 

Halvstrukturerade intervjuer, per telefon 
   Mäklare 

 
16 

 
9 

E-mailenkät 
 Datalogistudenter 
Postenkäter 
 Arkitektstuderande 
 Studenter på Lärarhögskolan 
 Provundersökning, enkät om bostadspreferenser 
 Nyinflyttade i nybyggda bostäder 

 
183 

 
85 
200 
48 

150 

 
5 % 

 
54 % 
63 % 
67 % 

62 % 

Intresseregistret  5198 45 %* 

      *Svar med komplett information 

Tabell 1 Översikt över urvalen, efter metod  

Bortfallet i boendeintervjuerna är knappt hälften av de kontaktade. Det är litet, vil-
ket kan bero på att de intervjuade valdes bland dem som tidigare hade bevarat enkä-
ter inom undersökningen. Också bland mäklarna svarade drygt hälften och det var 
tydligt att bortfallet var störst på de största orterna, där man ofta ansåg sig ha för ont 
om tid för att delta i intervjuer. Alla orter har ändå täckts in. 

Ifråga om enkäterna har bortfallet bland datalogistudenter kommenterats tidigare 
och gruppen uteslutits. I övrigt varierar bortfallet mellan nästan hälften och ner till 
en tredjedel. Detta är inte ovanligt ifråga om enkäter. Det finns en viss snedfördel-
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ning i bortfallet. Män är överrepresenterade. Kvinnor kanske är mer intresserade av 
bostaden som ämne, men det finns troligen en allmän tendens till att män är mindre 
benägna att svara på enkäter om de inte har något direkt incitament att göra det. 
Mönstret finns i samtliga enkäter och har också visat sig i andra undersökningar än 
denna. Detta bortfall är ändå inte extremt stort.  

RESULTAT 

Boende och bostadstyper, en översikt 

Statistik på riksnivå visar de allmänna tendenserna i faktiska boendemönster. Upp-
låtelseform och bostadstyp följs åt, så att lägenheter i flerfamiljshus huvudsakligen 
upplåts med hyresrätt och bostadsrätt, medan småhus upplåts med äganderätt. Ri-
kets fördelning av hushållstyper per bostadstyp visas i figur 5, förhållanden år 2000. 
Ur diagrammet kan läsas ett livscykelmönster för hushållens inplacering i olika ka-
tegorier av bostäder. Unga flyttar hemifrån till hyresrätt, flyttar ihop med en partner, 
får barn och flyttar till småhus och flyttar slutligen som äldre till bostads-rätt. Dess-
utom framträder sambandet upplåtelseform och bostadstyp. Ensamstående efterfrå-
gar mindre bostäder och är då hänvisade till hyresrätter, eller i viss mån bostadsrätt. 
Barnfamiljer kan numera efterfråga större bostäder än 3 rum och kök. Sådana bostä-
der finns i huvudsak i småhus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5  Diagrammet visar hur stor andel av respektive hushållskategori som bor i 
de olika bostadstyperna. Diagrammet är gjort genom bearbetning av uppgifter från 
SCB:s databaser online. 
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Ekonomiska resurser påverkar i hög grad vilken bostad hushållet kan efterfråga. 
Köpkraft eller konsumtionsutrymme6 fördelar sig både efter socialgrupp och efter 
position i livscykeln. Yngre hushåll har inte hunnit bygga upp något större ekonom-
iskt kapital och kan inte lägga så mycket pengar på boendet. Ensamstående föräldrar 
har ofta en pressad ekonomisk situation och samtidigt ett större behov av bostadsyta 
än ensamstående ungdomar. Se diagram, figur 6, förhållanden år 2000.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6  KE betyder konsumtionsenhet. Begreppet används för att kunna göra rätt-
visa jämförelser av inkomster och köpkraft mellan olika hushållstyper. Personer i ett 
hushåll tilldelas vikter efter sin konsumtion. Småbarn får alltså lägre vikt än vuxna. 
Diagrammet är gjort genom bearbetning av uppgifter från SCB:s databaser online.  

 

 

 

                                                 
6  Konsumtionsutrymme betecknar det som är kvar av den disponibla inkomsten efter att bo-
endet har betalts.  
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I samtliga hushållstyper har boende i äganderätt störst konsumtionsutrymme, boen-
de i bostadsrätt kommer därnäst och boende i hyresrätt har det minsta konsumtions-
utrymmet. Hyresrätt kräver inte insats av kapital för att man skall få en bostad, och 
domineras därför av grupper med låg inkomst och/eller stor försörjningsbörda. 
Äganderätt och därnäst bostadsrätt är upplåtelseformer som ofta föredras av boende 
i högre inkomstskikt. Den som köper sin bostad har också större möjlighet att välja 
efter sin individuella smak, beträffande både läge och bostadsutformning. Skillna-
derna i konsumtionsutrymme mellan upplåtelseformerna är störst i gruppen ”enper-
sonshushåll –64 år”. Kategorin omfattar både unga nystartade och äldre etablerade 
hushåll. Par i aktiv ålder men utan barn har det största konsumtions-utrymmet av 
alla hushållskategorier. De har ingen försörjningsbörda, full inkomst och delar på 
boendekostnaden. Pensionerade par har nästan samma konsumtions-utrymme som 
ensamstående i aktiv ålder. 

De övergripande mönster för boende, livscykel och livsform som visat sig i rikssta-
tistiken kan sammanfattas så här: 

• Unga ensamstående med lägre inkomst bor i hyresrätt  

• Ensamstående med högre inkomster bor i bostadsrätt 

• Samboende utan barn bor i hyresrätt om de är yngre och i bostads-
rätt om de är äldre eller medelålders med utflyttade barn 

• Barnfamiljer i alla inkomstkategorier bor helst i småhus med ägan-
derätt 

• Ensamstående med barn bor i hyresrätt  

• Många äldre par bor i småhus, trots den relativt arbetskrävande 
upplåtelseformen  

• Ensamstående äldre, som till mycket stor andel är kvinnor med låg 
livslön och nu låg pension, bor ofta i hyresrätt 

Hushållens ekonomiska resurser, i förhållande till de bostadskostnader som gäller 
på den lokala marknaden, styr självklart vad olika grupper kan efterfråga. Efterfrå-
gan är det man kan betala för, medan önskebostaden kan vara något helt annat.  

Vad säger mäklarna om bostadsefterfrågan? 

I intervjuerna med mäklarna återkommer ofta beskrivningar av livscykelmönster. 
Den lokala bostadsmarknadens egenskaper spelar naturligtvis också stor roll för hur 
bostadspreferenser kan tillgodoses. I mindre och medelstora städer kan de flesta 
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yngre hitta en första bostad att flytta till. Det kan vara ett studentrum, en liten bo-
stadsrättslägenhet eller en hyrd stuga på den omgivande landsbygden. Par med små 
barn önskar ett eget hus med trädgård. De skulle gärna köpa en villa eller radhus av 
ett äldre par, som i sin tur börjat tröttna på snöskottning och husunderhåll.  

Många mäklare har understrukit att generationsskiftet i bostadsbeståndet är en 
flaskhals. De äldre efterfrågar bekvämt boende i centrala delar av orten. I alla orter i 
urvalet framhöll mäklarna bristen på sådana bostäder, särskilt som samma bostads-
typ också efterfrågas av yngre, barnlösa par med goda inkomster. Trots att de bostä-
der som byggts under senare år till stor del varit välutrustade bostadsrättslägenheter 
i attraktiva lägen räcker enligt de intervjuade mäklarna inte utbudet till. Ett citat från 
en mäklare i Nynäshamn, apropå vilken typ av bostad som efterfrågas särskilt 
mycket på orten: 

”Bostäder för äldre villasäljare som sagt. Funnes de skulle hela marknaden 
lossna och komma igång på ett annat sätt.” 

Priset på nybyggda bostäder är alltid relativt högt och detta kan vara ett hinder för 
de äldre. En mäklare från Alingsås säger: 

”Villasäljare, de som kanske bott i sina hus sedan 40-talet, vill ha bekvämare 
boende. Många vill t. o. m. ha hyresrätt men det finns ju inga alls. Svårt att 
hitta bostadsrätt också, många äldre tycker nyproduktionen är väldigt dyr. De 
bor kvar i huset för det är billigast för dem.” 

Skilda bostadsområden för invandrare och svenskar är ett segregationsmönster som 
framträder i alla urvalets orter. En speciell bostadsmarknad för icke – infödda 
svenskar börjar bildas. En mäklare nämnde som exempel på nya kundgrupper: 

”Andra generationen syrianska invandrare, som köper småhus i Vallby. För-
äldrarna bor kvar i lägenheterna. Vallby är en egen marknad för sig, bara sy-
rianer som bor där.” 

Stockholms bostadsmarknad är speciell med sin stora efterfrågan på alla typer av 
bostäder och det höga prisläge som följer. Mäklarna har hittills inte sett något större 
köpmotstånd trots de mycket höga prisnivåerna. Här är det mycket svårt för yngre 
att hitta en överkomlig bostad. De familjer som har resurser i form av pengar eller 
förbindelser kan hjälpa sina ungdomar att flytta till egen bostad. Hos dem som inte 
har det tvingas ungdomarna att bo hemma hos föräldrarna ofrivilligt länge, att flytta 
långt ut från centrala Stockholm eller att bo under mycket osäkra villkor i andra och 
tredje hand under lång tid. 
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Barnfamiljer med måttliga inkomster har svårt att hitta ett småhus de har råd med i 
Stockholm. De äldre som bor i villa har goda möjligheter att köpa en bekväm bo-
stadsrättslägenhet, med det upplagrade bostadskapital de stigande huspriserna ska-
pat. Utbudet av villor är ändå inte så stort att prisnivån sjunker. Äldre som vill bo 
kvar i sina hus har problem att betala fastighetsskatten, eftersom taxeringsvärdena är 
så höga.  

Hyresrätter byggs obetydligt i Stockholm, där förhandlingssystemets begränsning av 
nybyggnadshyror gjort det ekonomiskt riskfyllt att satsa på denna upplåtelseform. 
De allmännyttiga företagen har svårt att ta sådana risker. De förvaltar i allt större ut-
sträckning de minst attraktiva bostadsområdena där få hus säljs till de boende i bo-
stadsrättföreningar.  

I viss mån finns samma mönster i de övriga undersökta städerna, men är inte lika ut-
talat som i Stockholm. Se citatet nedan från en Västeråsmäklare:  

”Öster Mälarstrand mycket efterfrågat, där skall byggas både hyresrätter och 
bostadsrätter. Hyresbostäderna nästan ännu mer efterfrågade än bostadsrät-
ter. Allt blir uthyrt.”  

I de mindre orterna där markpriset är lägre har en del hyresbostäder byggts. Där kan 
man också blanda upplåtelseform och bostadstyp för att fånga upp bostadsefterfrå-
gan från yngre hushåll, se nedan citat från Nynäshamn: 

”Det byggs litet grann. Ett egnahemsområde, Vattentornet, med tomter för 
självbygge gick väldigt fort att sälja. Centralt, sådär 25 tomter. Sådant är det 
stor efterfrågan på. Det byggs också småbitar utanför centralorten, villor. ----
--- HSB bygger i centrum nu, bostadsrätter, mest smålägenheter. Nynäs-
hamnsbostäder ska bygga hyresrätter i småhus.” 

Mäklarnas iakttagelser bekräftas av SCB:s riksstatistik, se figur 7. Den visar att bo-
stadsbyggandet varit lågt det senaste decenniet, i synnerhet i Stockholmsregionen. 
Det som byggts där har till största delen varit bostadsrätter. I medelstora städer har 
byggandet varit totalt sett något större och omfattat en större andel hyresrätter. I 
mindre kommuner har produktionen till största delen varit hyresrätter.  
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Figur 7  Stockholm har haft en mindre bostadsproduktion per capita än de medelstora 
universitetsstäderna under det senaste decenniet, trots stark befolkningsökning, bearbe-
tade uppgifter från SCB:s databaser online. 

Drömbostaden - som de boende beskriver den  

I intervjuer och enkäter har de svarande fått beskriva hur deras önskebostad ser ut, 
utan restriktioner av kostnader, bostadsort eller livssituation. Alla svar, i både inter-
vjuer och enkäter, handlar om Stockholms bostadsmarknad. Det påverkar naturligt-
vis vilka önskningar som de svarande kan förverkliga. För många hushåll i Stock-
holm är det ekonomiskt omöjligt att kunna köpa eller hyra vad de beskriver som sin 
idealbostad. Kontrasten mellan ideal och verklighet kan vara stor. Några svarande 
reagerar genom att beskriva orealistiskt idealiska önskebostäder, andra genom att 
konstatera det omöjliga. 

Intervjuer 

Intervjuerna beskriver en spännvidd av hushållstyper och livssituationer. Som repre-
sentanter för unga som nyss flyttat hemifrån tas här ett par studenter som nyss har 
börjat sina högre studier. Två arkitektstuderande säger båda bestämt att inner-staden 
är det bästa stället att bo på, nyckelbegreppet är ”där det händer något”. De varken 
vill eller kan låna pengar och köpa en lägenhet, utan föredrar ett boende utan eko-
nomiska bindningar. Den kvinnliga studenten ville dela en större hyreslägenhet med 
kamrater, den manliga flytta från en lånad bostad till en annan. 

Deras tankar om en framtida önskebostad innehöll inga drömmar om egen familj i 
en villa med trädgård. För den unge mannen särskilt verkade familj med barn myck-
et hypotetiskt. Hans drömbostad var ett förfallet slott någonstans i Europa: 

Färdigställda bostäder  per capita 1991 - 2000, 
medelvärde för hela perioden
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”Ett slott i Mellaneuropa kanske. Stort kråkslott. Ödsligt, där man inte stör 
någon om har en motorcrossbana på tomten t ex. Det ska vara billigt och 
man ska kunna göra vad man vill. Inget intresse av dyra bostadsrätter som 
man måste dra ihop 10 000 kr till varje månad.”  

Den unga kvinnan hade en mer konkret och realistisk drömbostad: 

”En tvåa i innerstaden. Innerstadsläget är viktigast av allt. Två rum så att ett 
är privat och att det finns ett vardagsrum för umgänge. Riktigt kök med kyl-
frys. Söder eller Gamla stan skulle vara idealet. Där är det trevligt, det hän-
der mycket. Östermalm är tråkigt med snorkiga människor, för många gam-
la, inte så kul ställen att gå ut på. Tvåan skulle ha vacker utsikt och balkong 
att ligga och sola på. Helst också något vackert i form och färg.” 

Nästa stadium i livscykeln är de unga vuxna som bildar familj. Hushåll med måttli-
ga inkomster har svårt att hitta en bra och tillräckligt stor bostad i Stockholm. Ett 
exempel var ett ungt par som väntade sitt första barn. De bodde i hennes enrumma-
re, där hon flyttat in som ensamstående. Hon tyckte inte det var värt pengarna att 
köpa en bostad i innerstaden. Parets drömbostad var en större lägenhet i samma om-
råde, med stort kök där de kunde laga mat och ta emot gäster. De få större lägenhe-
ter som fanns i området var i stor utsträckning nybyggda, med hög månadsavgift. De 
räknade med att bo kvar ett år efter att barnet fötts. Sedan pla-nerade de att flytta till 
Malmö som var hans hemstad. Hon förvånade sig över hur lätt det var att få en bra 
bostad billigt i Malmö- "fast det är ju värre när man ska sälja den förstås, man kan 
bli sittande med lägenheten länge". Ett erbjudande om arbete för mannen i familjen 
liksom hans ursprung där var viktiga grunder för beslutet att flytta. Deras möjlighet 
att få en mycket bättre bostad till överkomlig kostnad var ett så starkt incitament att 
de valde att lämna Stockholm.  

En annan barnfamilj, med två flickor under skolåldern, hade valt bort en större och 
dyrare lägenhet och bott trångt under lång tid för att klara ekonomin. Nu, när kvin-
nan i familjen hade studerat färdigt och kunde börja arbeta, hade de vågat köpa en 
trerumslägenhet i en förort till Stockholm. I jämförelse med den yta de bott på tidi-
gare tyckte de att de hade rymligt nu. 

”Utrymmet! (var det bästa med den nya lägenheten) Särskilt i jämförelse 
med den förra lägenheten. Köket där var så litet att bara två kunde sitta och 
äta åt gången. (Matrummet användes som barnsovrum). "Köksbänken var 
bara så här lång", visar med händerna cirka 1,5 m.” 
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Frånskilda, ensamstående föräldrar är nu en ganska stor grupp bland barnfamiljerna. 
En intervjuperson i den situationen beskrev sin idealbostad som en vackert renove-
rad äldre lägenhet, högt i tak och med stuckatur och kakelugnar. Hennes nuvarande 
bostad var en ganska nybyggd fyrarummare i en förort, där hon bodde med sina två 
skolbarn. Hon hade många idéer om hur hon skulle förändra lägenheten till en mer 
personlig och färgrik bostad. Hon hade starka föreställningar om hur hon ville ha 
bostaden, och att få förverkliga dem betydde mycket för henne. Hon uttryckte att 
bostaden var en symbol för hennes mer självständiga liv som frånskild. Det parhus 
hon bott i förut beskrev hon positivt men inte med någon större saknad. Det hade 
haft öppen planlösning kök- matplats och vardagsrum i ett och "det tröttnar man 
på". Hon ville inte ha den typen av bostad igen. Hon framhöll att detta var en bostad 
hon köpt själv till sig och sina barn och att det var en kvalitet i sig. 

I den senare delen av livscykeln gör sig behov av en lättskött bostad gällande. Äldre 
människor, par eller ensamstående, tycks när de beslutar sig för att sälja den bostad 
de bott i under sin mest aktiva tid vara ganska fria vid valet av ny och bekvämare 
bostad. Det är inte alltid så att de väljer att bo i närheten av barn och barnbarn eller i 
ett välkänt område. Flera intervjupersoner talade om en önskan om kontrast, något 
nytt och annorlunda, nu när de inte behövde ta hänsyn till barns behov eller närhet 
till arbetet. Ett äldre par som flyttat från sin villa i norra förorterna till en söderförort 
var nöjda med den livligare omgivningen i deras nya omgivning: 

"Det är riktigt roligt att sitta där (på den inglasade balkongen) och titta på 
trafiken, det var så dött i Ängby på dagarna under den sista tiden där. Ingen i 
de unga nya familjerna är ju hemma på dagarna". 

Just det här paret hade vågat flytta till något nytt eftersom de hade vänner som flyt-
tat dit före dem. Det som begränsade deras valmöjligheter var ålder och sviktan-de 
hälsa, vilket gjorde att de behövde en lättskött bostad med hiss, i ett speciellt äldre-
boende där grannarna var i samma situation som de själva.  

Enkäter 

Här har svar från flera olika enkäturval sammanställts. Enkäten till lärarstudenterna, 
till de nyinflyttade och pilotstudien i ett slumpmässigt urval av boende ingår. De re-
dovisade resultaten är svar på en öppen fråga där de svarande fick beskriva sin 
drömbostad i egna ord. Bostadsideal som beskrivs i enkäter uttrycks förstås mycket 
mer kortfattat än de som kommer fram i intervjuerna. En telegramstil med staplande 
av de viktigaste dragen hos en idealbostad används. Här är ett par exempel: 
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”Centralt läge med närhet till storstaden med härlig rymd, 2 kakelugnar. Na-
turliga byggnadsmaterial så att huset "andas". Stort härligt kök med en stor 
terrass….” 

”En villa vid vattnet med stora panoramafönster. Öppen planlösning, 2 vå-
ningar, öppen spis, enormt stort kök och vardagsrum, badrum. Ett stort trä-
däck ut mot vattnet.” 

De här beskrivningarna är exempel på två typiska idealbostäder. Den ena är den 
trevliga stadslägenheten; en lägenhet i ett äldre hus i centralt läge, med ursprunglig 
inredning men också modernt utrustad. Viktiga egenskaper är luftighet, stor balkong 
och ett generöst och rymligt kök. Den andra är en drömvilla med sjöutsikt, ljus och 
stora ytor. Den påminner mycket om heminredningstidskrifters presentationer av 
vackra och påkostade hem. En eldstad och stor rymd är tecken för lyx. Ytterligare 
en annan vanlig drömbostad är en röd stuga i naturen, med skog och sjö i närheten, 
en dröm om avskildhet och lugn.  

Samband mellan typen av bostadsideal och faktorerna ålder, kön, hushållstyp, och 
utbildningsnivå undersöktes. När enkätsvaren delades in efter de här kategorierna 
visade sig följande mönster: 

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

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

• Medelålders personer, mellan 46 och 65 år gamla, de flesta par utan barn, 
hade stora krav på önskebo-staden. Utsikt, sjönära och samtidigt lugnt läge 
var viktiga. Centralt läge eller närhet till service var inte så ofta uttalade 
krav. Bostaden skulle vara bekväm och lättskött, luftig med bra planlösning, 
ha balkong eller terrass samt garage.  

• De äldsta hade färre krav. Utsikt och närhet till natur togs upp, och det vik-
tigaste hos bostaden var att den var lättskött, hade bra planlösning och bal-
kong. Trygghet och möjlighet att få hjälp var deras särskilda önskemål.  
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• Kvinnor har, om de är ensamboende, troligen inte lika mycket pengar att 
lägga på boendet som par, men de har klara önskemål på en bostad. Utsikt 
och närhet till service var viktigast. Lägenhet med högt i tak, gärna äldre stil 
är deras ideal.  

• Ensamboende män har ofta en nyttoinriktad syn på bostaden. En lägenhet i 
centralt läge är deras önskan.  

• Männen var överlag mindre utförliga i sina svar, men önskemålen var gans-
ka lika mellan könen. Kvinnor var mer intresserade av villaboende, troligen 
med tanke på barn och familj. Männen svarade ofta att de önskade lägenhet 
centralt, med tanke på sin egen situation.  

• Barnfamiljer har i många enkätsvar visat att önskan om villa med ideal, el-
ler också acceptera ett läge långt från centrala staden och därmed långa res-
tider. Barnfamiljerna beskrev ofta sin drömbostad som en villa nära sjö, na-
tur och service.  

• Utbildningsnivå tycks inte påverka bostadsönskemål så tydligt. Högre ut-
bildning och därmed högre inkomst ger större möjlighet att efterfråga dyrare 
bostäder, men det finns motsägelser i detta mönster. Antagligen spelar ålder 
och kön in. Yngre har i allmänhet högre utbildning än äldre generationer och 
kvinnor kan ha hög utbildning kombinerad med låg lön i större utsträckning 
än män.  

Ungdomar som startar bostadskarriären idag 
De två studerandegrupperna består per definition av unga människor, men inte så 
unga att de kommer direkt från gymnasieskolan. Medelåldern var 29 år för lärarstu-
denterna och 26 år för arkitektstudenterna. De är alltså unga vuxna. Egen bostad och 
familj är aktuella för dem. Båda har en ojämn könsfördelning, med stor övervikt av 
kvinnor7.  

Grupperna skiljer sig främst i fråga om bosättningsmönster och hushållstyp. Lärar-
studenterna bodde i stor utsträckning i hyresrätt i förorterna. Det var också betydligt 
vanligare att lärarstudenterna hade egna hushåll med barn, cirka en tredjedel av de 
svarande. Arkitekturstudenterna bodde i jämförelsevis större utsträckning i inner-

                                                 
7 Datalogistudenter hade däremot en majoritet av manliga studerande, vilket kan förklara nå-
got av det stora bortfallet. 
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staden, där de hade andrahandskontrakt eller hade fått låna bostad av släkt och be-
kanta. De hade också flyttat flera gånger inom Stockholm, som en följd av detta. 
Dessa skillnader är till viss del åldersberoende, men det finns också ett livsstilsmön-
ster. Se diagram i figur 8. 

Studenterna från KTH önskar ofta lägenheter med centralt läge. Några önskar allt 
genast, som läge i Gamla sta’n, högt i tak, välutrustat kök, öppen planlösning och 
låg hyra. De vill ha en bostad för sig själva, som individer. Många nämner att de vill 
ha eget förstahandshandskontrakt. Bland studenterna från Lärarhögskolan var en 
majoritet inriktade på en bostad för egen familj. Villa eller eget hus på landet, stor 
tomt och trevliga grannar var den vanligaste drömbostaden för dem. Att så många 
underströk lantligt läge var något överraskande. Många av studenterna kom från 
andra orter än Stockholm och har vuxit upp på mindre orter, men också mantals-
skrivna i Stockholm hade lantligt boende som önskan. Påfallande var också att 
många underströk att drömbostaden skulle ha rymd, vara stor eller i varje fall större.  

Enkätsvaren beskrev studenternas stora svårigheter att hitta bostad till överkomligt 
pris. Många pendlade långt, andra bodde för trångt och/eller för dyrt. Några svar var 
rena nödrop om hjälp att hitta en bostad. Den som har egna barn kan inte gärna flyt-
ta många gånger om året mellan osäkra och tillfälliga lånade bostäder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8  Studentgruppernas karakteristika när det gäller boende och hushållstyp, vi-
sade i ett polärdiagram. Varje axel visar hur stor andel av respektive grupp som har 
den beskrivna egenskapen. 
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Enkätsvar och intervjuer ger tillsammans stöd för de här generaliseringarna: 

Arkitektstudenterna kan beskrivas som mer individualistiska, mer urbana. De vill bo 
i innerstaden för att nära till nöjen och kultur (och till skolan eftersom projektar-
beten kan kräva arbete dygnet runt). De ser fram emot arbete utomlands några år 
och egen familjebildning verkar avlägsen. Föräldrar, släkt och vänner har resurser 
och bildar nätverk som kan ordna tillfälliga bostäder i innerstaden, till låg hyra, men 
till priset av ständiga flyttningar.  

Lärarstudenterna är i jämförelse mer inriktade på att leva i familj, en femtedel av 
dem har redan egna barn. De har skaffat sina förortslägenheter delvis genom kon-
takter, men i högre grad genom annonser, eget uppsökande och bostadsköer. De har 
inte flyttat så mycket, mer beroende på bostadsmarknaden i Stockholm än på att de 
inte skulle vilja. Många har uttryckt en önskan om större bostad, helst eget hus. 

Presentation av intresseregistret 
Intresseregistret kan analyseras som en enkätundersökning. Urvalet är gjort efter det 
enda kriteriet att man är intresserad av en nyproducerad bostad i Stockholmsom-
rådet. De som anmält sig till registret har frivilligt fått fylla i uppgifter om ålder, 
familj, nuvarande bostad och om preferenser för bostadstyp, utrustning och läge. 
Dessutom har en del uppgifter om intressen och konsumtion utöver bostadssektorn 
tagits med. Det har varit möjligt att pricka för alla alternativ i listorna av önskemål, 
så någon rangordning av preferenser går inte att utläsa av materialet. Av dem som 
anmält sig hade drygt hälften fyllt i alla uppgifter, övriga i varierande grad.  

Urvalet bestod till stor del av hushåll med höga inkomster. Medelinkomsten per 
hushåll i hela gruppen var högre än 400 000 kr per år8. Den största ålderskategorin i 
registret var den mellan 25 och 35 år, det vill säga de intensiva år när många bygger 
upp sin yrkeserfarenhet samtidigt som man skaffar familj och barn. Barnfamiljerna 
utgjorde omkring 20 % av samtliga hushåll, men i gruppen barnfamiljer var de fles-
ta som registrerat sig äldre än 35 år.  

När hela gruppens önskemål analyseras framgår några tydliga samband som påver-
kar bostadsönskemålen: 

• Kvinnliga svarande var betydligt mer utförliga ifråga om att beskriva bo-
stadsönskemål än manliga svarande 

                                                 
8 Medelvärdet för hushållsinkomst i Stockholms kommun var 277 000 kr år 1999, exklusive 
hushåll utan inkomst. 
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• Barnfamiljerna önskade till övervägande del någon form av småhus 

• Ju högre inkomst, desto större andel nuvarande boende i ägande- eller bo-
stadsrätt, det vill säga mer bostadskapital 

• Ju högre inkomst, desto större efterfrågan på bostadsyta, oavsett hushållstor-
lek 

Klusteranalys i intresseregistret– en första typologi av bostadskonsumenter 
Klusteranalys9 har använts för att få fram grupper med definierade egenskaper och 
preferenser. Analys utifrån hushållens egenskaper visade att åtminstone sex större 
grupper kunde urskiljas. Indelningen var grundad på skillnader i ålder, kön, in-
komst, hushållstyp – med eller utan barn – samt fritidsintressen. Fritidsintressen kan 
ses som uttryck för livsstil. Enbart de som registrerat sig med fullständiga svar kun-
de tas med i klusteranalysen. Därmed föll ungefär hälften av de registrerade svaren 
bort. Antalet svar i klusteranalysen, totalt och i varje kluster, visas i tabell 2. 

 

 
Kluster 

nr 
Antal fall i varje 

kluster 
 1 371 
 2 477 
 3 433 
 4 292 
 5 366 
 6 420 

Totalt                 2359 

Tabell 2   Klustren i den ordning de numrerats i SPSS´ dataanalys 

De grupper som klusteranalysen kartlagt är i sig en typologi av konsumentgrupper, 
men den utgår enbart från de relativt välsituerade hushåll som anmält sitt intresse 
för en nyproducerad bostad. Grupperna kan beskrivas så här: 

Bekvämt och vackert (kluster nr 1)  
Gruppen består av par utan barn eller ensamstående. De är äldre och medelålders 
personer, men här finns också en stor grupp 25-35 åringar. De har ganska höga in-
komster. En majoritet av de svarande är kvinnor. En del av gruppen har bostads-
kapital i form av bostadsrätt. De planerar inte att flytta så snart. Gruppen har starka 

                                                 
9 Här används  “K-means cluster” i SPSS för Windows, på variabler med standardiserade 
värden. För att sortera bort ofullständiga svar har använts “listwise” uteslutning av saknade 
värden.  
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kulturella intressen, och är också intresserade av resor, praktiska heminredningspro-
jekt och friskvård – motion. Samhällsinriktade intressen är inte vanliga. Detta är en 
grupp som vill njuta av livet, men har inte de största ekonomiska resurserna. 

Bostadsönskemålen är:  

• Innerstadsläge 

• Nära till service  

• Gärna sjöläge och parkläge 

• Flerbostadshus 

• 2-3 rk, minst 60 kvm 

• Terrasslägenhet, en del vindslägenhet 

• Ganska stort intresse för IT-bredband och bastu 

Bekvämt och avkopplande (kluster nr 2) 
Gruppen domineras helt av äldre par eller ensamstående. Deras inkomster är betyd-
ligt högre än den första gruppens. En majoritet är män, med bra inkomster och kapi-
tal i form av en ägd bostad eller bostadsrätt. De planerar inte att flytta snart. Intres-
seinriktningarna är inte så tydligt uttryckta, men underhållning, resor och spel, samt 
litet sport och idrott är de vanligaste beskrivna intressena. Deras bostadsönskemål: 

• Förortsläge är acceptabelt, helst Norrförort 

• Visst intresse för sjöläge 

• Flerbostadshus 

• 3-4 rk, minst 80 kvm 

• Terrasslägenhet 

• Seniorboende 

Nära till jobbet, centralt läge viktigt (kluster nr 3) 
Detta är den näst yngsta gruppen. Den domineras av 25–35-åringar med medel-
inkomster, men omfattar också ensamstående med höga inkomster. Här finns inga 
barnfamiljer. Könsfördelningen är ganska jämn, men gruppen har en viss manlig 
övervikt. De har inte så utpräglade intressen, utom möjligen för aktier. De har den 
största andelen som nu bor i innerstaden. Gruppen har inte något bostadskapital. De 
har i huvudsak hyresrätt och några hyr också i andra hand. De vill flytta snart. Bo-
stadsönskemål: 

• Innerstadsläge eller i viss mån Norrförort 

• Många önskar flerbostadshus 

• 2 rk, 40 –60 kvm 
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• Vindslägenhet 

• Visst intresse för bredband  

Villa för barnens skull men nära till staden (kluster nr 4) 
Gruppen består till stor del av barnfamiljer. Detta är en yngre grupp, 25-45 år gamla, 
med god inkomst, men inte så mycket bostadskapital. De flesta bor i hyresrätt eller 
bostadsrätt och en mindre andel bor nu i innerstaden. De planerar inte att flytta ge-
nast. Kvinnan i familjen har svarat och utförligt beskrivit intressen och önskemål. 
Här finns ett stort intresse för heminredning och kultur, därnäst natur - sport, under-
hållning och teknik. Bostadsönskemål: 

• Måttligt intresse för innerstad, mer för Norrförort 

• Villa eller radhus 

• Marklägenhet eller terrasslägenhet som alternativ 

• 4 rk, 80 kvm 

• Visst intresse för bredband 

• Gärna sjöläge  

• Barninriktad service och nära till centrum är viktigt 

Radhus känns rätt nu (kluster nr 5) 
Också den här gruppen utgörs huvudsakligen av barnfamiljer, men de vuxna är äldre 
än i den föregående gruppen. Inkomsterna är höga också här. En viss manlig majori-
tet finns, men den är inte så dominerande. Den största intresseinriktningen är aktier. 
De har en större andel ägda bostäder och bostadsrätt än den andra gruppen av barn-
familjer. Man vill flytta ganska snart. Bostadsönskemål:  

• Måttligt intresse för innerstad, mer för Norrförort 

• Radhus eller som alternativ, marklägenhet i flerbostadshus 

• 4 rk, minst 80 kvm 

• Visst intresse för sjöläge 

• Service för barnfamiljer skall finnas i närheten 

Allt genast, med bredband (kluster nr 6) 
Detta är den yngsta gruppen. Inkomsterna är inte så höga. Här finns en övervikt av 
manliga svarande. De är mycket intresserade av resor, spel, praktiska projekt och 
teknik. Visst kulturintresse finns också, troligen hos den kvinnliga delen. Nuvarande 
bostad är till stor del hyresrätt eller andrahandsboende och en ganska stor andel bor i 
innerstaden. Man vill flytta snart. Bostadsönskemål: 

• Innerstad är intressant, Norrförort för de få barnfamiljerna 
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• Flerbostadshus 

• 1-2 rk, 40 –60 kvm 

• Mycket gärna vinds- eller terrasslägenhet 

• Mycket av allt, bredband är självklart, bastu, pool och sjöläge 

Ytterligare en klusteranalys, nu grundad på bostadsönskemål, visade grupperingar 
som överensstämde väl med dem som beskrivits. Dessutom visade sig fler tenden-
ser. En urskiljbar grupp hade särskilt lokala bostadsönskemål. Deras starkaste öns-
kan var att en ny bostad skulle ligga i just det område där de redan bodde, en förort 
ganska långt söder om Stockholms centrum.  

Hushållsgruppernas önskemål om läge och bostadskvaliteter sammanfattas i dia-
gram i figur 9 och 10. Klusteranalysens numrering gäller, men klustren har ordnats 
efter hur stor andel av respektive grupp som önskar villa. Barnfamiljerna i kluster 4 
och 5 framträder tydligt, både ifråga om bostadsönskemål och lägesönske-mål. De 
önskar i stor utsträckning småhus och vill ha daghem och skola i närheten av bosta-
den. Kluster 1 och 2 önskar uttryckligen flerfamiljshus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9  Klustren har sorterats efter andel av önskemål om villaboende. ”Andel” be-
tyder andelen i varje grupp som anmält intresse för respektive kvalitet. Det fanns 
ingen begränsning för hur många kvaliteter man kunde pricka för.  
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Kluster 1 och 6 har stora krav både på bostadens läge och på dess egenskaper. De 
vill bo sjönära, nära park och nära flera typer av service. De vill också ha speciella 
bostäder, som etagelägenhet. Kluster 2 och 3 har inte så uttalade krav på kvaliteter 
hos bostad och läge. Vindslägenhet är ändå viktigt för kluster 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10  Samma ordning på grupperna som i föregående diagram. 
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De nyinflyttade – har de valt efter uttryckta preferenser? 

Ett slumpmässigt urval av nyinflyttade hushåll som stått i det tidigare undersökta in-
tresseregistret fick en enkät om nuvarande bostad, hushållet, värderingar och vanor i 
anknytning till bostaden och om vilka faktorer som varit viktiga vid bostadsvalet. 
Urvalet är ett litet stickprov ur hela intresseregistret. Det skiljer sig delvis från det i 
sin sammansättning: 

De flesta av dem som köpt bostad var pensionärer, därnäst kom gruppen 25 till 35-
åringar. I intresseregistret var den sistnämnda gruppen överlägset störst. En likhet 
mellan registret och de nyinflyttade var att de vuxna i barnfamiljerna i stor utsträck-
ning var i 36-45- årsåldern.  

De nyinflyttade hade köpt större bostäder än vad som i genomsnitt efterfrågats i in-
tresseregistret. Skillnaderna förklaras dels av åldersfördelningen hos köparna, delvis 
av utbudet. Äldre mer etablerade hushåll önskar inte en- och tvårummare. De som 
köpt bostad har haft önskemål som stämt tillräckligt bra med utbudet, vilket bestod 
av relativt stora bostäder.  

Intresseregistret och enkätsvar från de nyinflyttade har jämförts på punkter som gett 
information om likartade saker. Jämförelserna visar att uttryckta önskemål före bo-
stadsköp och beskrivningen av vad som var viktiga kvaliteter för bostadsvalet har 
likheter, särskilt ifråga om närhet till olika former av service, se figur 11. I intresse-
registret har alla grupper i varierande grad framhållit sjöläge som viktigt för en at-
traktiv bostad. Drömbostaden enligt enkäter och intervjuer var också för många en 
villa vid en sjö. Särskilt barnfamiljerna kopplade ihop villa och närhet till sjö, natur 
och samtidigt till service. Bland de nyinflyttade har de medelålders grupperna det 
största intresset för sjönära läge, det vill säga de som har störst ekonomiska möjlig-
heter att faktiskt skaffa sig sjöläge. I själva verket var det bara två hushåll bland de 
svarande som hade köpt en sjönära bostad. Utbud och pris är naturligtvis begrän-
sande faktorer. Alla som önskar bo med sjökontakt har inte möjlighet att få göra det.  

Närhet till natur och närhet till park är inte helt jämförbara och här redovisas egent-
ligen svar på olika frågor. I intresseregistret fanns bara möjligheten att önska ”närhet 
till park”. Detta önskades oftast av de äldre medelålders, en grupp som samtidigt 
gärna vill ha innerstadsläge. Av de nyinflyttade har få flyttat till innerstadslägen. I 
en förortsomgivning är det rimligare att fråga om tillgång till grönska i form av 
”närhet till natur”. Bland de nyinflyttade visade de äldsta störst intresse för närhet 
till natur.  
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Figur 11  Diagram över önskade egenskaper för bostadens läge, det övre för intres-
seregistret och det undre för nyinflyttade. Skalan beskriver hur stor andel av de sva-
rande som angett de olika kvaliteterna som viktig för en önskad bostad. Eftersom in-
tresseregistret tillät registrering av alla alternativ på önskelistan och de nyinflyttade 
uppmanades att bara välja de 4 viktigaste alternativen skiljer sig skalorna åt. Värde-
na ligger högre för intresseregistret än för de nyinflyttade i alla grupper. Bland de 
nyinflyttade fanns inga svarande yngre än 25 år.  

Då det gäller närhet till service överensstämmer register och enkät. De äldsta är 
mest intresserade av servicenära lägen. Centralt läge, i meningen innerstadsläge, är 
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enligt enkäten mest intressant för 25-35 åringar, troligen utan barn, samt för ålders-
gruppen 46-55, det vill säga medelålders med utflyttade barn.  

Jämförelser ifråga om bostadstyper visas i figur 12 nedan. Andelen av de nyinflytta-
de som köpt lägenhet i flerfamiljshus är större än den andel som sökte sådana enligt 
intresseregistret. För småhus gäller däremot att andelen som köpt är mindre än den 
som anmält intresse. Gruppen småhusköpare bestod bara av 14 hushåll, vilket gör 
att jämförelser får tolkas försiktigt.  

Åldersgruppen 36 – 45 år, som omfattar många barnfamiljer, har enligt intressere-
gistret önskat småhus i stor utsträckning. Många av dem som köpt småhus tillhörde 
den här ålderskategorin. En stor andel av de yngre hushållen, 25 –35 år, önskade 
småhus enligt registret, men mycket få i denna åldersgrupp har köpt småhus, trots 
att gruppen omfattar ett antal barnfamiljer. Det beror antagligen på att det är för dyrt 
för många yngre barnfamiljer att köpa eget hus i Stockholm, men önskemålen finns. 
Se också sidorna 41 till 44 där barnfamiljernas storlek, livsstil och bostadsval disku-
teras. Sammantaget var andelen barnfamiljer bland de nyinflyttade småhusköparna 
80 %.  

Figur 12  Procenttalen visar hus stor andel av respektive åldersgrupp som önskat 
respektive valt olika bostadstyper. Uppgifterna för intresseregistret visar andelar 
som önskat enbart flerbostadshus eller enbart småhus.  

Intresset för IT-teknik i boendet är koncentrerat till kategorin 25-35 år i både intres-
seregister och gruppen nyinflyttade. IT-utrustade bostäder har, i det utbud som fun-
nits hittills, varit ganska exklusiva, i dyra lägen. Man måste vara etablerad på ar-
bets- och bostadsmarknad för att ha möjlighet att efterfråga dem. Samtidigt är det 
yngre generationer som har datorvana från barndomen som lätt kan se vilka fördelar 
en IT-utrustad bostad kan ge och som efterfrågar sådana tjänster.  
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De äldre anser att balkong eller terrass är viktiga, både i uttryckta bostadsönskemål 
och efter bostadsköpet. Många äldre flyttar till en nybyggd lägenhet bland annat för 
att slippa arbete med hus och trädgård. Terrass eller en stor balkong kan bli en er-
sättning för den naturkontakt trädgården gav. Skillnaderna sammanfattas i figur 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13  Diagram över önskade bostadskvaliteter, fördelade på åldersgrupper. Det 
övre gäller intresseregistret och det undre de nyinflyttade. Värdena på skalan beskri-
ver hur stor andel av de svarande som angett respektive kvalitet som viktigt önske-
mål för en ny bostad eller för bostadsvalet. 

Barnfamiljerna bland de nyinflyttade studerades speciellt, grupperade efter om de 
köpt småhus eller lägenhet. Småhusköparna visade sig vara äldre, ha högre utbild-
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ning och större familj än lägenhetsköparna. Småhusköparnas nya bostad var större 
och dyrare och deras ekonomi var mer pressad. Den största skillnaden mellan grup-
perna gällde boendekostnaderna, se figur 14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14  Jämförelse mellan barnfamiljer i småhus och flerbostadshus bland de ny-
inflyttade. Z-score10 är en enhetlig skala för alla variabler. Värdet 0 representerar 
medelvärdet för alla observationer i databasen.  

                                                 
10 Z-score beräknas genom att varje observerat variabelvärde minskas med medelvärdet för 
variabeln. Skillnaden divideras med variabelns standardavvikelse. Positiva värden i Z-score 
står alltså för variabelvärden högre än medelvärdet i hela urvalet, och negativa för lägre.  
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Bostadsval och livstil 

Enkäten till de nyinflyttade innehöll frågor om vanor och värderingar som kan 
förväntas hänga samman med uppfattningar om bostaden. Frågorna var utformade 
som påståenden de svarande fått ta ställning till, se fotnot11. Man kunde instämma i 
varierande grad eller ange hur ofta man gjorde olika aktiviteter, i båda fallen på en 
skala från 1 till 4. Reliabilitetsanalys12 användes för att gruppera variabler som 
samvarierar tillräckligt mycket för att de kan sägas mäta samma företeelse, här 
’livsstil’. Tre olika livsstilar kunde urskiljas: 

”Hemkär” som beskrivs av variablerna PYSSLA, GÄSTER och VACKER 

”Lokalt engagerad” som beskrivs av variablerna KÄNGRANN, PROME-
NAD, FÖRENING och ALDKAT (ålderskategorier där 1 är yngst och 6 är 
äldst) 

”I tiden” som beskrivs av INTERNET, TEKNIKIN, GÅ UT och ALDKAT-
REV (samma ålderskategorier men i omvänd ordning) 

De två senare livsstilarna är tydligt knutna till ålderskategorier. De lokalt engage-
rade tillhör äldre åldersgrupper, medan de som är ”i tiden” tillhör de yngre. De 
sammanfattande livsstilsvariablerna användes för att söka en modell för att förut-
säga vilka hushåll i urvalet som valt att köpa småhus. Binär Logit regression 13 
visade att den bästa modellen14 för att förutsäga val av småhus omfattade variablerna 

                                                 
11 PYSSLA = “Jag gillar att göra om och förbättra hemma” 
GÄSTER = “Jag bjuder gärna hem mina vänner och släktingar” 
VACKER = ”Jag vill gärna att andra ska tycka att mitt hem är vackert” 
PROMENAD = “Promenerar i omgivningarna” 
KÄNGRANN. = ”Jag känner de flesta av mina grannar”  
GÅ UT = ”Jag är inte hemma så mycket, vill ut och träffa folk” 
TEKNIKIN = “Jag tycker det är spännande med ny teknik” 
INTERNET = “Uträttar bankärenden, inköp, mm på Internet” 
FÖRENING = Deltar i möten i parti, förening eller arbetsgrupp mer eller mindre ofta 
PROMENAD = Promenerar i omgivningarna mer eller mindre ofta 
12 En metod för att mäta skalvariablers samhörighet och precision i mätningar av mångfacet-
terade egenskaper. Som kriterium har använts Alpha-värde större än 0,6 
13 En metod för regressionsanalys mellan en beroende binär variabel och ett antal oberoende 
variabler. Binär betyder ”kan bara ha två värden”, alltså en kvalitativ beskrivning - har eller 
har inte en viss egenskap. Resultatet av analysen uttrycks i sannolikheter för att de olika fal-
len i databasen skall ha den egenskap som undersöks. 
14 Se bilaga 3 för modellspecifikation 
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hushållsstorlek och HEMKÄR, alltså en kombination av demografiska uppgifter 
och livsstil. Modellen visade också att sannolikheten att välja småhus ökade 
språngartat när hushållsstorleken var större än tre, alltså när hushållet har mer än ett 
barn. En liknande analys gjordes också för intresseregistret. De variabler som togs 
med var så lika enkätens som möjligt, nämligen hushållsstorlek, ”Intresserad av 
heminredning” och önskemål om antal rum. Också här var skillnad i hushållsstorlek 
signifikant för önskemål om småhus, särskilt steget mellan tre och fyra i hushållet14.  

Ett enkelt och mer påtagligt sätt att knyta samman intresseprofiler - livsstil med 
bostadsval är att jämföra intresseprofiler mellan flerfamiljshus- och småhusboende. 
Medelvärden för variabler som beskriver olika intressen beräknades för respektive 
småhusboende och boende i flerfamiljshus, se diagram i figur 15. Variablerna är 
desamma som ingick i livsstilsvariablerna enligt ovan samt några ytterligare. Nu 
visade sig småhusboende ha högre medelvärden på variabler som beskriver 
heminriktade intressen och boende i flerfamiljshus högre värden för mer utåtriktade 
och individualistiska intressen. Ett samband, eller åtminstone en viss samvariation 
finns alltså mellan intressen - livsstil och bostad, men det är mycket troligt att 
bakomliggande faktorer som hushållsstorlek och ålder bestämmer både bostadsval 
och intresseprofil. Att de vuxna i en barnfamilj inte är lika intresserade som yngre 
ensamstående av att gå på puben och skapa nya kontakter är naturligt. Deras stora 
intresse för hemmet hänger troligen samman med att vården av barn kräver att de 
vuxna tillbringar mer tid hemma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Se bilaga 3 
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Figur 15  Medelvärden för variabler som beskriver intressen och värderingar, 
fördelade på boende i flerfamiljshus och småhus 

 

Stämmer modellen för bostadsval? 

Modellen för bostadsval på sidan 7 utgår från antagandet att det för det mesta är en 
händelse i livet som utlöser idén om och behovet av att byta bostad, mer än värde-
ringen av bostaden i sig. I enkäten till de nyinflyttade ombads de svarande att utan 
rangordning redovisa de viktigaste orsakerna till att de nyligen bytt bostad. En 
sammanställning visas i figur 16. Eftersom detta urval hade en ganska hög genom-
snittsålder kom orsaker som ”flytta hemifrån” och ”börja ny utbildning” att utgöra 
mycket små andelar av svaren. Två tredjedelar av de svarande har, utöver önskan 
om annat boende, angett förändringar av hushållets omständigheter och storlek som 
en flyttorsak. Cirka en tredjedel av de svarande har som de enda flyttorsakerna 
angett önskan om att byta bostadstyp och/eller att de fått ett bra bostadserbjudande.  

De svarande fick också rangordna bostadstyp, läge, pris, bostadsstorlek och några 
egenskaper hos den enskilda bostaden, utifrån vilken vikt man bedömde att de haft 
för valet av den nuvarande bostaden. Figur 17 visar typvärden - det värde som 
förekommer oftast i respektive kategori - för varje faktor. Den viktigaste faktorn var 
bostadstyp, sedan parallellt läge och storlek. Därefter tog man ställning till priset, 
vad man har råd att efterfråga, och slutligen till den enskilda bostadens egenskaper.  

Resultaten stämmer bra med den formulerade modellen, där beslutsprocessen 
beskrivs som ett sökande efter bästa alternativ inom successivt fastlagda ramar.  
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Figur 16  Flyttorsaker, totala antal avgivna svar på frågan. Det var möjligt att ange 
flera alternativ som orsak till flyttning. ”Ville ha annat boende” är den största 
enskilda orsaken, men summan av de övriga orsakerna är större tillsammans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17  Rangordning av faktorer efter deras betydelse för bostadsvalet 
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Betalningsvilja för en ny bostad 

De nyinflyttade fick också svara på vad man högst ville betala per månad för en 
bostad med de egenskaper man önskade. Med hjälp av linjär regressionsanalys15, 
med rangordningen av kvaliteter som oberoende (påverkande) variabler och den 
angivna högsta boendekostnaden som beroende (påverkad) variabel, uppskattades 
den relativa betalningsviljan för några av en bostads egenskaper16.  

Den regressionsmodell som bedömdes bäst beskriva samverkan mellan kvaliteter 
och betalningsvilja illustreras i figur 18. Resultatet måste tolkas med vetskap om att 
de variabler som påverkat betalningsviljan är rangordning av olika egenskaper. De 
som rangordnat naturmaterial och mycket dagsljus i bostaden högt ville däremot 
betala mera för att få detta, liksom de som ansåg en speciell bostadstyp vara viktig. 
De som rangordnat läge nära vatten högt visade sig inte vara så villiga att betala 
mera per månad för att få denna kvalitet. Inte heller de som rangordnade närhet till 
service för barnfamiljer högt ville betala mer för detta. Bakomliggande faktorer, 
som att barnfamiljer har pressad ekonomi, spelar in här. Sjöläge är en så dyr och 
exklusiv kvalitet att den bara kan efterfrågas av en mindre andel av 
bostadskonsumenterna. Den begränsar starkt andra valmöjligheter ifråga om läge. 
Många har uttryckt en önskedröm om sjöläge, men kanske ansett att en trevlig 
bostad i ett område man föredrar av sociala och praktiska skäl är det man är beredd 
att betala för. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 En analysmetod som är standard i många typer av studier. Enkelt beskrivet är den en 
uppskattning av det linjära förhållandet mellan en beroende och en eller flera oberoende 
variabler. Se också figurtexterna på nästa sida för illustration. 
16 Den regressionsmodell som diskuteras är den som i en serie modeller (Backwards - metod) 
hade högst förklaringsgrad och enbart signifikanta koefficienter. Adj R2 var 0,61, F-värde 
19,4. Se bilaga 4 för modellspecifikation i övrigt 
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Figur 18  Stapeldiagram över koefficienterna i regressionsmodell för betalningsvilja 
för läges- och bostadskvaliteter. Modellens uppbyggnad beskrivs förenklat i texten 
till figur 19 nedan 

 
Figur 19  Samvariationen 
mellan betalningsvilja, Y-
axeln, och nuvarande boen-
dekostnad, X-axeln, kan 
beskrivas med hjälp av en 
linje, vilket ger en illustration 
av de samband som studeras i 
regressionsanalys. Linjen 
visar ett modellerat samband 
mellan x och y. Vet vi vad 
den nuvarande boendekost-
naden är kan vi med linjens 
hjälp förutsäga betalnings-
viljan17. 

 

Betalningsviljan tycks till 
stor del grundas på erfarenhet av vad man brukar få betala för en viss storlek och typ 
av bostad. Samvariationen mellan nuvarande bostadskostnad och betalningsvilja för 
en önskebostad är stark, se diagram i figur 19. Spridningen är störst för högre 

                                                 
17  Om NUKOSTN = 0 i figur öä ovan motsvarar värdet på y-axeln konstanten b0 i en linjär 
ekvation, Y = b0 + bX, här ca 1000 kronor. Siffran i sig är bara en följd av hur modellen har 
beräknats. Man kan alltså inte dra slutsatsen att alla som nu bor gratis högst kan tänka sig att 
betala 1000 kr i månaden för en önskad bostad.  
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betalningsvilja. Det finns alltså några hushåll med boendekostnader på den nedre 
delen av skalan, som skulle vara villiga att betala betydligt mera än idag för en 
bostad som uppfyller deras önskemål. Knappast någon anger att de skulle vilja 
betala mindre än de gör idag för en bostad som uppfyller deras önskemål, vilket 
antagligen är en anpassning till verkligheten.  

DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

Bostad och livscykel 

Mäklarna i de medelstora och mindre städerna förmedlar en bild av ett ganska 
problemfri lokal marknad. Den stora mängden bostadsbyten sker på grund av 
förändringar i människors livssituation - ungdomar flyttar hemifrån till eget hushåll, 
de utbildar sig och bildar egen familj, familjer bryts upp, äldre blir ensamma kvar i 
familjebostaden och till slut är man för gammal och svag för att klara sig själv. 
Oavsett livsstil eller utbildning kommer denna livscykel att gälla de flesta. 
Villasäljarna som avslutat sin period som barnfamilj flyttar in i bekväma 
flerfamiljshus i centrala stadsdelar. Nya barnfamiljer övertar de lediga villorna. De 
som inte har så gott ställt att de kan köpa en bostad kan byta hyresrätter med 
varandra. Hyresrätter nyproduceras också. Segregation kan ses inte bara som ett 
problem utan som en av invandrare vald strategi för att klara sig bättre i det nya 
landet. Ungdomar kan hitta små bostadsrätter till en boendekostnad lägre än kårens 
studentlägenheter.  

Att ett grundläggande mönster skapas av individernas livscykel i boendet visas i 
både riksstatistik, intervju- och enkätsvar. Det tycks också vara stabilt i tiden, sett 
över några generationer. Se diagram i figur 20, där enkätsvar om bostadshistoria 
sammanställts efter ålderskategorier. Den ökade inflyttningen till städer och tätorter 
har naturligtvis påverkat åldersgruppernas bostadshistoria och den ökande bostads-
standarden syns i den allt större andelen som har vuxit upp i villa eller radhus. 
Mönstret att bo i föräldrahemmet, flytta till liten egen bostad, flytta ihop med en 
partner, få barn och söka bostad i småhus samt flytta från villan när barnen vuxit 
upp återkommer i de tre generationerna.  

Trots alla förändringar av samhälle och arbetsliv med stor hushållssplittring som 
följd, tycks detta livscykelmönster alltså gälla också för nya generationer. Det som 
förändrats de senaste årtiondena är att hushållen genom skilsmässor ofta omgruppe-
ras till flera successiva hushåll, samtidigt som fler och fler bor ensamma under olika 
perioder av sitt liv. Båda tendenserna gör att efterfrågan på antal bostäder ökar.  
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Ensamboende söker små bostäder, medan skilsmässohushållen behöver små småhus 
eller medelstora lägenheter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 20  Olika generationers bostadshistoria enligt enkät till de nyinflyttade. 
Urbaniseringen under efterkrigstiden syns tydligt.  
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Livsstil och livsform 

Individualister och familjeinriktade  

Dessa mönster ses först och främst i studien av studenterna. De som börjat på KTH 
är ungdomar med höga betyg från gymnasiet eller en stor talang för den 
yrkesutbildning de valt. Deras bakgrund är i de flesta fall hem där föräldrarna har 
högre utbildning. De har höga ambitioner för sitt kommande yrkesliv och de ser sig 
i första hand som individer. Under studietiden är de mycket flexibla och lånar 
bostäder, använder sina och andras kontakter för att kunna bo centralt, i 
händelsernas centrum. De har många projekt i livet. De kommer också att bilda 
familj, men senare, när en del av de övriga projekten är genomförda. Hur de då 
väljer bostad är svårt att förutsäga. Deras inställning att idéer är möjliga att 
genomföra gör att de kan förväntas åta sig stora renoveringsobjekt i vackert läge 
likaväl som välja att bosätta sig i en Ekoby, köpa en bostadsrätt i innerstaden eller 
allt detta i en följd.  

De som här kallas familjeinriktade grundar inte sitt yrkesval så mycket på att 
utveckla sig som individer som på att få ett arbete där de kan försörja sig, ha kontakt 
med människor och göra en insats i samhället. Dessa utgör den kvinnliga versionen 
av familjeinriktning. De är intresserade av relationer och av att umgås med vänner 
och familj. De bildar egen familj relativt tidigt i livet. Bostaden är en nödvändighet 
men den skall också vara ett riktigt hem, där man trivs, umgås och kan slappna av. 
Drömmen om villan ligger nära till hands och i stora delar av Sverige är den också 
överkomlig för dem som har medelhöga inkomster.  

Den manliga versionen av de familjeinriktade har högre utbildning och inkomster, 
men är inte så idé- och projektinriktad som de individualistiska. Villadrömmen blir 
kanske en radhusdröm, men den genomförs. Intresseregistrets medelavlönade 
barnfamiljer kan vara exempel på den kategorin.  

Skilsmässor eller uppbrutna samboförhållanden där barn finns med i bilden ger en 
annan aspekt på ’familjeinriktad’. Barnens behov av stabilitet och fortsatt kontakt 
med båda föräldrarna, far- och morföräldrar, kompisar och skola, kräver att det 
skilda paret stannar kvar inom samma område. Att bo i småhus blir ofta för dyrt i 
den situationen. Både enkäten med nyinflyttade och provenkäten visar tydligt på 
detta. Skilda föräldrar bor i lägenhet med bostads- eller hyresrätt, om de inte bott så 
länge i huset före skilsmässan att lånen är avbetalade. Den viktigaste preferensen 
vid bostadsvalet är närhet till den tidigare bostaden.  
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Urbana- eller naturnära 

Detta mönster grundas på iakttagelser av enkätsvar och på de idealbilder som sprids 
i media. De individualistiska är troligen mer urbana, intresserade av storstadens 
utbud av kultur, debatt, mode och av att synas och knyta viktiga kontakter. Storsta-
den är viktig som social scen, i varje fall för de yngre. Innerstadslägenhet är då en 
mycket eftertraktad bostad. Som äldre och etablerad inom sitt yrke – profession kan 
man kasta loss och bosätta sig idylliskt i en mindre stad eller på landsbygden inom 
pendlingsavstånd från staden.  

Naturnära kan avse både de familjeinriktade som vill ha en villa på landet, ett eget 
revir med lugn och fin miljö, och de projektinriktade individualisterna som vill 
ändra sitt liv och skapa något eget. För de senare är en stor bostad i en vacker 
kulturmiljö ett viktigt mål, kanske lika viktigt som den verksamhet som bekostar 
den vackra bostaden. Det är tänkbart att de som vill bo grönt och lantligt i villa kan 
tillgodoses genom nybyggande i utkanterna av en stad. De projektinriktade 
individualisterna är knappast intresserade av att bo i ett planlagt och exploaterat 
tomtområde. De vill bygga eller rusta upp en bostads- och verksamhetsmiljö enligt 
sina mål och principer.  

Drömmen om utrymme 

Denna tycks vara mycket generell. En stor bostad har plats för alla saker man vill ha 
med sig genom livet, för alla människor man vill umgås med, för alla roliga hobbies 
man vill pröva på och inte minst för avstånd mellan tingen. Rymlighet och luftighet 
är självklart beroende av bostadens area och volym, även om skickliga arkitekter 
kan åstadkomma dessa bostadskvaliteter också i små bostäder. De bostäder som 
visas i media och på bomässor är nästan utan undantag mycket stora, med stora 
representativa utrymmen. (Fritidshus kan emellertid beskrivas som små, kompakta 
med väl utnyttjade ytor och ändå framstå som ideal i sin genre.)  

Den påtagliga kopplingen mellan inkomst och efterfrågan på större bostadsyta, som 
visade sig analysen av intresseregistret, är en illustration av hur attraktiv stor 
bostadsyta är. Uttalanden i intervjuer och enkätsvar pekar också på att många vill bo 
större än de gör nu. Hur mycket bostadsyta det enskilda hushållet efterfrågar styrs 
mer av hur stora ekonomiska resurser man har än av behov av fysiskt utrymme. Det 
betyder också att de som inte har höga inkomster kommer att bli trångbodda i takt 
med att priset på bostäder går upp.  
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Vad styr bostadspreferenser? 

Alla data som här samlats in i de olika undersökningarna har gång på gång visat att 
faktorerna i ”stammen” i trädfiguren, figur 2 på sidan 14, är starkt styrande för hur 
människor uttrycker sina önskemål och fattar beslut. Samtidigt visar sig många 
avvika från förväntade mönster på något sätt, i något skede av livet. Denna variation 
har med livsstil att göra, samtidigt som ’livsstil’, sammansatt av personliga intresse-
inriktningar och förutsättningar, inte existerar helt lösryckt från individens ’livscy-
kel’ och ’livsform’.  

Vanor och intressen är knutna till ålder, kön, utbildning och hushållstyp, men varia-
tionen mellan individer är stor. Att utgå enbart från skillnader i ’livsstil’ för att 
förutsäga bostadspreferenser är svårt att göra på ett pålitligt sätt. Att utgå från olika 
kombinationer av demografiska data och diskutera olika tänkbara livsstilar inom 
sådana kategorier är en mer framkomlig väg. De faktorer som visat sig viktiga i 
undersökningens resultat beskrivs här i form av motsatspar, se tabell 3. Variablerna 
är av olika slag och inte direkt jämförbara. Demografiska och sociala faktorer kan 
beskrivas kategoriskt och värderingar växlar på en glidande och individuell skala. 
Motpolerna används här i första hand för att förtydliga bilden. I det följande 
används tankemodellen konkret för att illustrera olika konsumentgrupper som kan 
urskiljas ur datamaterialet.  

 

LIVSCYKEL OCH LIVSFORM LIVSSTIL 

Demografiska och sociala faktorer Attityder och värderingar 

Ung – gammal Spänning - trygghet 

Kön: Man - kvinna Könsroll: Maskulin – Feminin 

Barnfamilj – barnlösa hushåll Familjeinriktad – Individualist 

Hög utbildning – låg utbildning Arbetet är ett livsinnehåll –  
Arbetet är en försörjningskälla  

Hög inkomst –låg inkomst Förverkliga en dröm –  
Acceptera omständigheterna 

Stad – landsbygd eller liten ort Urban – Naturnära 

 

Tabell 3  Faktorer som styr bostadspreferenser 
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En typologi av bostadskonsumenter 

Följande spekulativa typologi av konsumentgrupper bygger på resultaten från de 
olika delarna av studien. Målet har varit att urskilja och beskriva konsumentgrupper, 
inte att beräkna gruppernas storlek eller att kvantifiera efterfrågan i betalningsvilja. 
De presenterade grupperingarna kunde urskiljas i flera delundersökningar. Det gör 
det troligt att de visar allmänna efterfrågemönster. Generaliseringarna är ibland 
drastiska, för att karakterisera och skilja ut grupper.  

För varje grupp presenteras respektive önskebostad, beskriven i ord och bild. 
Bostadstyp, typ av läge och bostadsstorlek beskrivs här. Typologin är grundad på 
Stockholmsförhållanden. Det är naturligtvis möjligt att dela in bostadsefterfrågan 
efter ytterligare konsumentgrupper, eftersom det redan nu kan konstateras att det 
finns urskiljbara undergrupper till de presenterade kategorierna. Dessutom kan det 
finnas andra typer av efterfrågan och preferenser på andra bostadsmarknader än 
Stockholms. Mångfald ifråga om livsform och livsstil är ett storstadsfenomen och 
utbudet av bostäder på mindre orter är inte så mångfacetterat. Det gör det troligt att 
konsumentgrupperna där inte är fler än i Stockholmsfallet. 

Varje grupp presenteras med sina karakteristiska drag ifråga om position i 
livscykeln, livsform och, så vitt möjligt, livsstil. ’Livscykel’ är första 
utgångspunkten. Ålder är en faktor som bestämmer mycket av livsvillkor och 
personliga förhållanden. ’Livsform’ som genom utbildning och inkomst bestämmer 
den sociala positionen är också grundläggande. ’Livsstil’, i form av skilda 
värderingar av olika mål i livet, beskrivs utifrån iakttagelser i de olika urvalen. 
Varje grupps karakteristika illustreras i ett diagram, byggt på bilden på sidan 14. De 
mörkare fälten i ’trädet’ beskriver respektive grupps läge på de olika 
motsatsskalorna enligt tabellen på sidan 52.  

I vissa livsformer och skeden av livet dominerar individens intressen. Då följer att 
kategoriseringen till konsumentgrupper blir mindre entydig, särskilt när det gäller 
individer med stora resurser. Par med hög inkomst är kanske det tydligaste 
exemplet. De som här kallas ”Dubbel höginkomst” och ”De fria medelålders” skulle 
kunna delas upp ytterligare. Här har de skiftande önskemålen nämnts kort.  
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Figur 21 Första egna bostaden? Foto CM 

 

1. Unga och inne 

Unga urbana individualister, studenter 
eller nyss utexaminerade inom 
professioner som läkare, jurist, 
civilingenjör eller arkitekt. De har låg 
inkomst nu, men är övertygade om att de 
kommer att ha bra ekonomi i framtiden. 
Arkitektstudenterna, kluster 3 och kluster 6 
i intresseregistret – “Allt genast”- är 
exempel på den här gruppen. När de 
beskriver sin önskebostad är de krävande 
kunder. De kommer inte att nöja sig med 
någon standardbostad. Centralt läge, 
vacker utsikt, stor balkong, bastu och 
bredband är kvaliteter de vill ha. Samtidigt 
är val av sådana bostäder i dagsläget 
orealistiskt ur kostnadssynpunkt. 

 

Just nu vill de bo inne i staden, i vilken bo-
stad som helst, bara den ligger centralt. För 
många av dem är bostaden i sig inte så 
viktig. Den är ett instrument för deras 
arbete och kontakter med andra likasin-
nade. ”Bokal”, alltså en kombination av 
bostad och arbetslokal, är en tänkbar 
lösning. Det handlar inte om stora, vackert 
inredda lokaler eller bostäder, utan små 
överkomliga ytor som man kan göra något 
av med energi och små medel.  

 

 

 

 

LIVSSTIL Spänning        Trygghet 

 Individ        Familj 

 Karriär        Försörjning 

 Projektinriktad        Acceptera 
omständigheter 

 Urban        Naturnära 

LIVSFORM Högutbildad      Lågutbildad 

 Hög inkomst      Låg inkomst 

 Stad      Land 

LIVSCYKEL Ej barn    Barn 

 Man    Kvinna 

 Ung    Gammal 
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2. Unga familjer som vill bo i villa 

Unga par, med eller utan barn, som flyttat 
till staden för att få arbete eller utbildning. 
De har låg inkomst idag och kommer att ha 
måttliga inkomster under hela sitt arbetsliv. 
De bor nu i en förort, där de hyr en liten 
lägenhet. De kan mycket väl tänka sig att 
flytta från storstaden till en mindre stad 
eller ort, om de kan få arbete där. En del av 
studenterna på Lärarhögskolan är exempel 
på denna kategori.  

 

Deras önskebostad är en villa med trädgård 
i ett lugnt område eller kanske på landet. 
Storstaden som livsmiljö har inte något 
speciellt värde för dem. Så länge familjen 
består av två vuxna och ett barn kan de 
acceptera att bo i lägenhet. När nästa barn 
kommer förstärks villaönskemålet. Delvis 
beror det på praktiska skäl, då man söker 
en tillräckligt stor bostad, delvis också på 
livsstilsideal. En 20-talsvilla är enligt 
mäklares uttalanden en dröm för många 
barnfamiljer. Trivsel i en väl igenkännlig 
miljö och ett eget revir att för barnen att 
leka inom är de kvaliteter man önskar. 
Många har stort intresse för att sköta om 
och förbättra familjens hem. Självbygge 
kan vara intressant för den här gruppen. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Figur 22 Först en lägenhet i förort, men 
när barnen blir flera är drömmen en 20-
talsvilla. Foto CM 
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Figur 23 Radhus nära flerfamiljshus-
område. Foto Sten Leijonhufvud, Stadsbild 
 

 

3. Familjer med lokal förankring 

Liknar den föregående gruppen ifråga om 
ålder, utbildning och inkomst, men har en 
mer urban livsstil. De har växt upp i 
storstaden och har på det sättet fått sociala 
band till ett visst område i staden. En 
klusteranalys av intresseregistret visade till 
exempel en grupp av bostadssökande som 
var speciellt intresserade av att bo inom en 
begränsad del av söderförort. De kan vara 
ensamstående föräldrar med behov av 
närhet till släkt och vänner för att få hjälp 
med barntillsyn och avlastning. De kan 
välja att bo trångt för att hålla sig kvar i ett 
centralt läge eller att bo på långt avstånd 
från City för att ha råd med en tillräckligt 
stor bostad.  

Andra eller tredje 
generationen 
invandrare är ett annat 
exempel. De har vuxit 
upp i Sverige och bör 
ha bättre möjligheter 
på arbetsmarknaden än 
föregående generation. 
Radhus nära föräldra-
generationens bostads-
områden är deras 
önskemål. De vill 
gärna känna social och 
kulturell gemenskap, 
men kan efterfråga en 

bättre bostad än deras föräldrar haft. Flera 
mäklare har berättat om sådana 
konsumentgrupper. 
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4. Dubbel höginkomst 

Vuxna par med eller utan barn, där båda 
har relativt höga inkomster. Deras tid är 
dyrbar och de satsar mycket på arbetet, 
men också på sig själva och sin fritid. 
Kluster 4 och 5 i intresseregistret innehål-
ler många hushåll av den här typen. De 
urbana och professionellt inriktade studen-
terna i grupp 1 kan komma att tillhöra den-
na grupp senare i livscykeln. 

 

Innan barnen kommer vill de gärna bo i 
innerstaden med kultur, restauranger och 
spännande shopping i närheten. De vill ha 
och har råd att köpa en innerstadslägenhet. 
På det sättet kan de också bygga upp ett 
kapital att använda när de vill byta till en 
annan typ av bostad. Då kan de välja och 
vraka, om det så gäller att köpa en villa i 
ett trevligt område när de får barn eller att 
köpa en större, mer exklusiv lägenhet för 
ett steg uppåt i bostadskarriären. De kan 
också köpa nyproducerade bostadsrätts-
lägenheter med tillräckligt centralt läge.  

 

Några i denna grupp väljer också att upp-
fylla en dröm om livet på landet. Då är det 
ofta kvinnan i hushållet som är drivkraften, 
särskilt om hon är intresserad av hästar. 
’Hästgård’ har blivit ett välkänt begrepp 
för mäklare under senare år, även om det 
inte är någon stor del av omsättningen 
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Figur 24.  Det goda livet, i staden eller på landet. 
Foto överst Sten Leijonhufvud, Stadsbild, under CM 



PREFERENSER BETRÄFFANDE BOSTADSKVALITETER - 
58 olika konsumentgruppers bostadsval 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 25 Villan ersätts av lägenheter i 
närbelägna flerfamiljshus. Foto IBW 

 

 

 

5. Efter skilsmässan 

Skilda par med barn, i olika 
ålderskategorier och med skiftande social 
position är inte någon enhetlig grupp ifråga 
om livsform eller livsstil. Det 
gemensamma för dem är att de snabbt och i 
ett känslomässigt svårt läge måste hitta en 
eller två nya bostäder.  

För den här gruppen ger inte det stiliserade 
träddiagrammet information om skillnader 
i livsform och livsstil, eftersom 
skilsmässor är vanliga i alla sociala skikt.  

 

Den här gruppen har restriktionen att valda 
bostäder skall ligga nära varandra, för att 
den delade vårdnaden om barnen skall 
fungera. Resultatet blir ofta att villan eller 
radhuset byts mot två mindre lägenheter, 
där barnen turas om att bo tillsammans 
med mamma och pappa. Närhet till den 
skola eller daghem där barnen gick före 
skilsmässan är viktig. Läget blir alltså den 
styrande egenskapen, men flexibel och 
effektiv planlösning blir också viktiga 
kvaliteter hos en bostad. Möjlighet att 
skilja av sovplatser eller flera små sovrum 
är särskilt uppskattade 
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6. De enboende  

Vuxna och äldre ensamstående är en 
växande grupp. Eftersom män tenderar att 
gifta om sig eller flytta ihop med en ny 
partner snabbare än kvinnor gör har den 
här gruppen kvinnlig majoritet. Det finns 
alltså många kvinnor i olika åldrar som 
lever ensamma. De engagerar sig mycket i 
sitt i yrke, sina intressen och sina vänner. 
De har inte så höga inkomster men en stark 
ställning på arbetsmarknaden, eftersom de 
inte har barn och familj att ta hänsyn till.  

De är intresserade av kultur, av att gå på 
bio, teater, konstutställningar efter arbetet, 
gärna tillsammans med vänner. Kluster 1 i 
intresseregistret innehåller en del av den 
här gruppen. 

 

De ensamstående kvinnornas 
bostadsönskemål är en etta eller tvåa i 
innerstaden, för att ha nära till allt och 
slippa långa sena hemresor efter 
teaterbesöket. Också de manliga 
ensamstående efterfrågar små, inte så 
krävande bostäder, nära till arbete och 
kommunikationer. För männen är 
parkeringsmöjlighet i närheten av bostaden 
ett stort plus, medan deras önskan om. 
kulturutbud i närheten är inte så stark. 
Närförort är acceptabelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 26 Innerstaden där allt ligger nära. 
Foto Sten Leijonhufvud, Stadsbild 
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Figur 27  Modernt och exklusivt, sjönära läge.  
Foto CM 

 

7. De fria medelålders 

Medelålders och äldre par som säljer sin 
villa är bostadsföretagens favorit. Det är 
mycket rimligt eftersom de har ett kapital 
att omsätta till en bekvämare och mindre 
skötselkrävande bostad, som passar dem 
bättre. Kluster 1 och 2 i intresseregistret 
omfattar många i den här kategorin.  

En bostadsrättslägenhet med tre eller fyra 
rum, i centralt läge, gärna nära vatten och 
med vid utsikt genom stora fönster, inredd 

med exklusiva material, stort 
badrum och en inte särskilt 
praktisk köksinredning är det 
vanliga erbjudandet till denna 
konsumentgrupp. Enligt de 
önskemål som kommit fram 
har gruppen också intresse för 
mer vanliga och vardagliga 
kvaliteter som närhet till 
butiker och apotek.  

Det förekommer också helt 
andra idéer om boendet i den 
här kategorin. Att kunna rea-
lisera kapital som varit bundet 
i familjens bostad och dessu-
tom få mer egen tid när barn-
en vuxit upp ger nya valmöj-
ligheter. Ägna sig åt ett fri-
tidsintresse eller satsa på 
utlandsboende del av året är 
exempel på 
bostadspreferenser styrda av 
individuella mål. 
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8. De gamla 

För de riktigt gamla är boendet en fråga om 
trygghet och så småningom också vård. De 
orkar inte i samma utsträckning som 
tidigare ta hand om bostaden och inte 
heller betala för en familjebostad.  

Det finns ett antal speciella bostadsformer 
för gamla. Bostadstyp och tjänsteinnehåll 
varierar från bostadsrättsföreningar för 
55+-åringar till smålägenheter med tjänster 
som städhjälp, inköp, lätt medicinsk vård 
och gemensamma lokaler med organise-
rade aktiviteter. Den senare typen av 
flerbostadshus, med viss likhet med ett 
servicehus, kan få en växande efterfrågan.  

Gamlas önskemål om läget hand-
lar om närhet till daglig service, 
säkra promenadvägar och gärna 
utsikt mot en stadsbild med liv. 
Flera intervjuade har uttryckt att 
de vill se ”att det händer något” 
och att till med trafikerade vägar 
och gator kan vara en intressant 
utsikt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 28 Vacker utsikt och hjälp med 
dagliga. Foto CM 
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Kommentar till använda metoder 

Undersökningen har genomförts med hjälp av många olika metoder. Kvantitativa 
metoder har använts i stor utsträckning, men också kvalitativa, i form av intervjuer. 
Resultatet har blivit en fylligare bild av bostadsönskemål i olika livssituationer än 
enbart kvantitativa sammanställningar och analyser skulle ha gett. Enbart ett 
kvalitativt angreppssätt skulle ha gjort det svårare att på ett trovärdigt sätt 
klassificera de boende i en typologi. De båda angreppssätten har kompletterat 
varandra. Eftersom studien hade ett explorativt syfte var det en ändamålsenlig 
utgångspunkt. 

Samtidigt är resultatet begränsat till att beskriva just de skeden i livscykeln, 
livsformer och livsstilar som de gjorda urvalen har omfattat. De illustrerade 
konsumentgrupperna är ännu delvis att betrakta som hypoteser. De skulle kunna 
vidareutvecklas och beskrivas mer exakt genom intervjuer och enkäter i ett bredare 
spektrum av boende. De genomförda undersökningarna ger en bra bas för att göra 
effektiva urval i kommande studier.  

Jämförelser med resultat från andra studier  

I en framtidsstudie gjord av SABO (Ekeblad, 1997) har man sökt åtskiljande 
värderingsmönster eller livsstilar med betydelse för kategorisering av kundgrupper 
bland hyresgäster. I undersökningen fann man bland andra motpolerna ”Arbete som 
födkrok - Arbete som livsstil” och ”Känna naturens puls – Känna stadens puls”. De 
övriga fyra värderingsprofiler som visas i SABOs studie har inte så mycket likhet 
med de som funnits här, kanske beroende på att SABOs urval enbart rörde ett 
hyreshusområde.  

SABO-rapportens diskussion om bostaden som identitetsskapande symbol och om 
boendes inställning till egna praktiska projekt är ändå intressanta. Medias bild av 
bostaden som symbol för framgång har fått stor spridning, men det är oklart hur 
mycket detta inverkar på människors verkliga val och satsningar. Bland de 
intresseprofiler som undersöktes i intresseregistret utgjorde de som var intresserade 
av heminredning en ganska liten andel. Det finns ändå exempel i både intervjuer 
och enkäter på att upprustning av hemmet är ett stort intresse för många och att detta 
intresse påverkar bostadspreferenser i hög grad.  

Den tidigare refererade rapporten från om hushållens värdering av bostads-
egenskaper, IBF, Uppsala ( Fransson, Rosenqvist, Turner 2002), med målet att mäta 
betalningsvilja för olika bostadskvaliteter, redovisar flera resultat som sammanfaller 
med eller kompletterar resultaten av min undersökning. IBF-studien bygger på en 
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enkätundersökning i ett urval av hushåll från flera olika bostadsmarknader, 
däribland Stockholms. Svarsfrekvenserna på enkäten varierade omkring 50 % 
beroende på lokala förhållanden.  

Kvinnors relativt större intresse för den fysiska närmiljön visas. Att barnfamiljer 
värderar småhusboende och att unga män (särskilt utlandsfödda) värderar 
bredbandsanslutning i bostaden redovisas likaså. En intressant iakttagelse är att 
egenskaper hos miljön nära bostadsfastigheten är markant viktigare för boende 
utanför stadscentrum än för dem som bor i centrum (Fransson, Rosenqvist, Turner 
2002, sidan 47). Författarnas egen tolkning är att själva boendet i centrum är av 
sådan vikt att andra egenskaper blir mindre betydelsefulla. De urbana 
konsumentgrupperna skulle mycket väl kunna ha sådana värderingar, liksom de som 
omfattar en utåtriktad livsstil.  

IBF-rapporten innehåller också en analys av hur fem olika typfall av individer och 
hushåll värderar bostads- och lägeskvaliteter. Valen av typfall är intressanta, 
eftersom de har vissa likheter med typologin av konsumentgrupper. Här finns den 
unge mannen som nyss flyttat hemifrån till en liten lägenhet i stadens centrum 
(exemplet är från Norrköpings bostadsmarknad), den ensamstående högutbildade 
kvinnan som bor i hyresrätt i centrum (exempel från Stockholms bostadsmarknad), 
det äldre paret, den invandrade barnfamiljen och den ensamstående frånskilda 
mamman.  

Typfallens värderingar överensstämmer också med mönstren i typologin. Närhet till 
ser vice i form av matbutik och annan centrumservice anses viktig av alla 
konsumentgrupper, men särskilt av äldre och barnfamiljer. Den högutbildade 
kvinnan anser att närhet till teater, restauranger och välsorterade butiker är mycket 
viktigt, medan de invandrade familjefadern inte alls anser det. De som har barn 
värderar boende i småhus högt, medan den ensamstående kvinnan och det 
pensionerade paret värderar boende i flerfamiljshus.  

I en nu pågående studie vid Göteborgs universitet (Lind, Bergenstråhle 2003) 
undersöks också boendevärderingar, med syftet att finna allmänna 
konsumentvärderingar för bostäder. Man ställer också frågan om det finns 
väsentliga gruppspecifika värderingar, vilket ju är en parallell till min studie. I 
undersökningen används enkäter kombinerade med intervjuer. Projektet är inte 
slutrapporterat men delrapporter för olika kommuner finns tillgängliga på Internet. 
Här har rapporten för undersökningen av Stockholm intresse. Också denna 
undersökning bekräftar mönstret av kvinnors större benägenhet att besvara enkäter 
och intresse för bostaden i allmänhet.  
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Delrapporten redovisar värderingsmönster liknande konsumentgruppernas. 
Ensamboende och unga under 30 år värderar centralt boende högt. Småhusboende 
värderas högt överlag utom i Stockholm där boende i flerfamiljshus, särskilt med 
hyresrätt, värderades högst. Rapporten innehåller en sammanställning av 
dominerande upplåtelseformer per boendes ålderskategori för de olika undersökta 
kommunerna. Den visar att hyresrätt dominerar i alla åldersgrupper i Stockholm. 
Tillgången till ekonomiskt överkomliga småhus är dessutom liten och det är troligt 
att boendes värderingar anpassas till verkligheten.  

Sammanfattningsvis stöder resultaten i de refererade undersökningarna de mönster 
som beskrivs i typologin av bostadskonsumenter. Detta är värdefullt, eftersom 
rapporterna bygger på representativa urval från flera bostadsmarknader och 
resultaten är generaliserbara.  

Den danska avhandlingen (Ærø, 2002), med sin inriktning på vilka livsstilar som är 
förknippade med flyttning till olika bostadsområden, genomfördes med mycket 
större resurser än min studie. De strukturerade intervjuer som är studiens empiriska 
bas genomfördes i ett stort urval. En jämförelse av frågeställningar visar flera 
likheter. Bostad under uppväxten, värdering av olika aspekter av kvalitet i bostad 
och läge, orsak till att man flyttat till den nya bostaden, tillgång till fritidshus och 
uppgifter om hushållets socioekonomiska ställning undersöks i både min och Ærøs 
studie. Slutsatserna har också likheter. Att livscykel och de socioekonomiska 
faktorer som jag valt att behandla under begreppet ’livsform’ har stort inflytande på 
bostadsval styrks. Ærø har haft vissa problem med att knyta ’livsstil’ till 
bostadspreferenser, utom i mycket övergripande mening. 

Nya typer av bostadsefterfrågan? 

Förändringar i livsform, livsstil och teknologi pekar mot nya former av bostads-
behov. Kombinationen av arbete och boende har till exempel antagits kunna 
förändra bostadens användning och, på lång sikt, utformning. Enligt de 
undersökningar i representativa urval av boende, som refererades i föregående 
avsnitt, prioriteras inte utrymme för arbete i bostaden högt. I verkligheten finns idag 
en mer eller mindre välfungerande kontorsarbetsplats i många bostäder, även om 
den fått pressas in i hallen, sovrummet eller köket. Ett växande intresse för 
bredbandsuppkoppling för både arbete och nöje märks också i bostadsönskemålen. 
Datorns utveckling har lett till att ytterligare en funktion skall rymmas inom samma 
bostadsyta som tidigare. 
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De som mest uttalat vill kombinera arbete och boende önskar sig en ”bokal”. 
Sådana bostadstyper förekommer som experiment i nyproduktionen. Med tanke på 
att de som tydligast visat intresse för sådant boende är unga, med studielån eller 
osäkra inkomster, är det tveksamt om stora nybyggda och dyra ”bokaler” är en 
efterfrågad lösning.  

En pågående förändring ifråga om livsform är den ökande dominansen av kvinnor 
inom högre utbildningar. Detta gäller också inriktningar som tidigare varit 
mansdominerade, som läkar- och juristutbildning18. Flera kvinnor inom professioner 
kan leda till att en större andel kvinnor satsar mer på karriären, förblir ensamstående 
i sitt boende och har relativt hög lön. Den här gruppens bostadspreferenser är en 
mindre lägenhet med närhet till urbant kulturutbud, vilket i Stockholm betyder 
innerstadsläge eller näst intill. Alltså borde innerstadsprojekt planeras med en sådan 
konsumentgrupp i åtanke.  

Önskemål om lätt utbytbart boende hänger samman med den rörliga livsstil som 
blivit vanligare. Att arbeta eller studera på flera olika orter, kanske också tidvis 
utomlands, ställer krav på att bostaden skall vara snabbt åtkomlig och lätt att lämna, 
basutrustad med sängplats och hushållsattiraljer. Nu kommer ofta behoven av att bo 
tillfälligt att fyllas på andrahandsmarknaden eller genom inneboende hos bekanta. 
En mellanform mellan hotellboende och permanent boende kunde vara en lösning.  

Slutligen har önskemålen om den goda naturnära uppväxtmiljön för barnen fått ett 
nytt uttryck. Drömmen om villan är inte på något sätt ny, men den har blivit svårare 
att tillgodose inom Stockholmsområdet. Många barnfamiljer, särskilt med ett barn, 
accepterar att bo i lägenhet, om det finns grönska och trafiksäkert lekutrymme i 
näromgivningen. Men de barnfamiljer som är mycket intresserade av naturnära 
miljö, och som har yrken som inte är knutna enbart till en storstadsmiljö, flyttar i 
ökande utsträckning ut på landsbygden, helst i närheten av en tätort med skola och 
annan service. Särskilt Mälardalsregionen med dess utbyggnad av snabbtåg till 
Stockholm har fått en föryngring av landsbygdsbefolkningen. Också delar av 
Uppland och Södermanland har en sådan utveckling. En familj med flera barn får 7 
–10 mil från Stockholm så mycket mer hus och naturmiljö för pengarna att det kan 
uppväga ökande restider och -kostnader.  

                                                 
18 DN, den 14 februari 2003 
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Från preferenser till efterfrågan 

Några bostadsföretag har gjort noggranna marknadsundersökningar och funnit 
mycket väl avgränsade och specificerade kundkategorier. Man har också, i måttlig 
omfattning, försökt tillgodose sådana gruppers önskemål. Det handlar främst om 
personer med ytkrävande fritidssysselsättningar som hästhållning eller golf. Skulle 
all bostadsproduktion gå mot inriktning på utvalda grupper uppstår ett scenario av 
en medvetet planerad segregation. Även om det inte handlar om ’Gated communi-
ties’ blir effekten densamma. När olika grupper söker sig till likasinnade finns det 
risk för att homogeniteten blir så stor att den uppfattas som utestängande.  

Bostadskonsumenter med stor köpkraft, sådana som ”Dubbel höginkomst” eller ”De 
fria medelålders” kan visa sina preferenser också på Stockholms överhettade 
bostadsmarknad. De tysta bostadsbehoven hos grupper som ”Familjer med lokal 
förankring” eller många av ”De enboende”, fylls inte genom dagens nyproduktion. I 
Storstockholm är bostadsefterfrågan så stor att mer effektivt utnyttjande av 
befintliga bostäder inte räcker. Nyproduktion måste till för att åstadkomma bostäder 
också för dem med måttliga inkomster. Det finns en också viss tendens till att 
nyproduktionen nu riktas in mot mindre bostäder och mindre centrala lägen. 
Priserna är ändå mycket höga.  

Uppgiften att bygga billigare bostäder på marknadens villkor är inte lätt att 
genomföra. Stockholms tomtmark är mycket dyr och byggande är fortfarande en 
relativt hantverksmässig produktion. De projekt som nu startas för att åstadkomma 
överkomliga nyproducerade bostäder byggs med volymelement med färdig inred-
ning, tillverkade på fabrik. Den industrialiserade produktionen kommer troligen att 
långsamt utvecklas ytterligare, så att den också kan användas för större, mer kompli-
cerade bostäder. Bygg- och materialbranschens struktur underlättar tyvärr inte för 
sådan tillverkning.  

Mer administrativt nytänkande är en annan väg. ”Gör det själv” kan vara en kraft att 
räkna med. Självbyggeri i organiserad form har använts länge inom småhusproduk-
tionen, men i liten skala. Ett stort mått av självbyggeri förekommer inom underhåll, 
om- och tillbyggnad i befintliga bostäder. Det starka intresset för att bygga och 
förbättra själv i bostaden, som visat sig i de boendes svar, kunde användas på ett 
mer målmedvetet sätt för att hålla produktionskostnaderna nere. En sådan 
kombination av byggproduktion och eget arbete skulle troligen underlättas av högre 
förtillverkningsgrad i nyproduktionen av flerfamiljshus. En valfri andel av 
inrednings- och ytskiktsarbete kunde lämnas till de inflyttande att komplettera. 



PREFERENSER BETRÄFFANDE BOSTADSKVALITETER - 
olika konsumentgruppers bostadsval 

  67 

 
Bättre utnyttjande av befintliga bostäder kräver också politiska beslut. I Norge har 
man prövat att ge villaägare ekonomiska incitament att bygga om en del av bostaden 
till ungdoms- eller ”mormors”- lägenhet. Att utveckla betalningsformer för 
nyproducerade bostadsrätter så att kontantinsatserna kan sänkas är en möjlighet, 
även om nuvarande lagstiftning gör det svårt att använda övergångsformer mellan 
hyrande och ägande, liknande leasing. Mindre absoluta gränser mellan verksamhet 
och bostadsändamål i befintliga detaljplaner eller mer flexibla planbestämmelser i 
nya kan ge tillskott i form av enkelt inredd bostadsyta i gatuplan.  

I Stockholm går hyresrätter i princip inte att bygga inom den kostnadsram som de 
tillåtna hyresnivåerna ger. Befintliga hyreshus i centrala lägen säljs till de boende 
som bostadsrätter. Trots att utbudet av bostadsrätter ökar är efterfrågan ännu större. 
Innerstadslägenheter är så dyra att bara högavlönade kan köpa dem. De intervjuade 
barnfamiljerna har medelinkomster, med yrken inom vård, utbildning och 
administration. Att de inte har särskilt stort spelrum när det gäller bostadsval i 
Stockholm är klart. Samtidigt representerar de en stor grupp, som är viktiga för att 
samhället skall fungera. Behoven och preferenserna är många, men efterfrågan 
definieras av vad som är möjligt att betala för.  
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