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Abstract  
 
The large demand for residences, which today prevails in Stockholm, is something many 
people know of. Often there is talk of a housing bubble and the price per square meter in the 
region continues to increase. Despite this, the migratory propensity in Sweden decreased since 
2007, while a large majority of countries in Europe have had an increased tendency for their 
inhabitants to move and is associated with the economic recovery. A well-functioning moving 
tendency has a great impact on a country's prosperity and development, and it is urgent to try 
to understand what it is that gets the Swedes to move from their current homes. An average 
Swedish moves that most during the age 20-35 years, and then the frequency decreases until 
retirement. Since a large proportion of pensioners are house owners, it is important to 
understand what it is that makes them move. An increasing of the frequency of relocation is 
preferred for the country, both from an economics- and social perspective as this gives 
opportunities for new families to move. This results that the country gets a better moving 
tendency. 
 
The purpose of this study is to get a better understanding of how people in Täby reason about 
moving. The people living in Täby that have been picked to participate in this study was born 
before 1970 and lives, or previously lived, in a villa. Based on a survey, the executor of this 
study will figure out what the house owners’ preferences and requirements are to move from 
houses to condominium. This study's purpose is for the government and industrials firm in the 
construction business to meet the house owners’ conditions and needs to make them feel 
secure enough to move. 
 
The result of this study’s survey suggests that there are major significant differences between 
the group of homeowners and residents of the condominium in the factor moving expenses. 
This means that the moving costs is a key factor for homeowners to move. The house owners 
who haven’t moved yet considers the moving costs to be a lot higher than those who moved 
and now lives in condominium. A potential push factor that can be constructed by the 
industrial firms in the construction business is helping the homeowners with the move. This 
service could be financed by being part of the sales price and this would increase the moving 
tendency in the circle of clients they want to reach out to.    

Bachelor of Science thesis  
  
  Title From house owners to condominium owners 
Author Maryrose David 
Department Department for Real Estate and Construction  
Bachelor Thesis number 278 
Supervisor Berndt Lundgren 
Keywords Target groups, Seniors, Segmentation, 

Nisching, Taxes on moving  
  



Från villaägare till bostadsrättsinnehavare 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Acknowledgement 
 
This bachelor thesis has been written as a completion of my education in civil engineering at 
the Department of Real Estate and Construction at the Royal institute of Technology in 
Stockholm. This study was completed in June 2015.  
 
With his great commitment and inspiration, I want to thank my supervisor Berndt Lundgren, 
who supported me throughout the process and enabled this study. I would also like to show 
my gratitude to Maria Uhrus at BESQAB who have contributed with her valuable opinions 
and facilitated the search for current residents in Täby who might participate in this study.  
 
Furthermore, I want to thank all those living in Täby who took their time to answer the survey 
and contributed to the study. 
 
 
 
Maryrose David 
 
Stockholm, 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Från villaägare till bostadsrättsinnehavare 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Examensarbete  
  
  Titel Från villaägare till bostadsrättsinnehavare 
Författare Maryrose David 
Institution Institutionen för Fastigheter och Byggande 
Examensarbete Kandidatnivå nummer 278 
Handledare Berndt Lundgren 
Nyckelord Målgrupper, Seniorer Segmentering, 

Nisching, Flyttrelaterade skatter  
   
Sammanfattning 
 
Den stora efterfrågan på bostäder som idag råder i Stockholm är något många känner till. Ofta 
talas det om en bostadsbubbla och att kvadratmeterpriset i regionen fortsätter att öka. Trots 
detta har flyttbenägenheten i Sverige minskat sedan år 2007 medan en större majoritet av 
länderna i Europa har fått en ökad flyttintensitet i samband med konjunkturuppgången. En 
välfungerande flyttrörlighet har en bra påverkan på ett lands välfärd och utveckling, i och med 
det är det angeläget att försöka förstå vad det är som får svenskarna att flytta från deras 
nuvarande bostad. En genomsnittlig svensk flyttar som mest i åldern 20-35 år, därefter 
minskar flyttfrekvensen fram till pensionsåldern. Då en stor andel pensionärer bor i villa, är 
det viktigt att förstå vad det är som får dem att flytta. Genom att öka flyttfrekvensen i 
villaområden gynnas landet både ur ett ekonomiskt- samt samhällsperspektiv då detta ger 
upphov till nybildade familjer att flytta in vilket leder till att landet får en bättre flyttrörlighet.  
 
Syftet med arbetet är att få en ökad förståelse för hur invånare i Täby resonerar kring flytt. De 
Täby-bor som varit aktuella för studien är födda före 1970 och skall bo, eller tidigare bott, i 
villa. Utifrån en enkätundersökning skall studieutföraren komma underfund med vilka 
preferenser och krav dessa människor har för att flytta från villa till bostadsrätt. Studiens 
ändamål är att byggbranschen samt statliga aktörer i framiden skall bemötta de behov som 
villaägare kräver för att känna tillräcklig trygghet till att flytta.  
 
Resultat av studiens enkätundersökning pekar mot att stora signifikanta skillnader mellan 
gruppen villaägare och boende i bostadsrätt råder för faktorn kostnadseffekt. Detta innebär att 
de kostnader som tillkommer vid flytt är en avgörande faktor för villaägare till flytt. Åsikten 
om att flyttkostnaderna upplevs som höga avtar kraftigt när villaägarna väl flyttat. En 
potentiell push-faktor som aktörer på bostadsmarknaden kan utnyttja är att hjälpa villaägarna 
med flytten. Denna tjänst skulle kunna finansieras genom att ingå i försäljningspriset och 
därmed skulle flyttbenägenheten hos den önskade kundkretsen främjas.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund	  
Sverige växer varje dag, och inte minst Stockholm som är en av de fem snabbast växande 
regionerna i Europa. Allt fler väljer att flytta till Stockholms region samtidigt som vi lever 
längre och föder fler barn (Stockholms stad, 2014). Trots ökat invånarantal flyttar vi sällan 
vilket leder till en för låg rörlighet på den svenska bostadsmarknaden. Anledningarna till 
varför människor inte väljer att flytta är flera, dock finns det vissa gemensamma nämnare så 
som flyttrelaterade skatter, bostadsbrist eller motviljan att lämna den nuvarande trygga 
bostaden. Ett vanligt scenario i Sverige är att seniorer och pensionärspar, som idag utgör drygt 
nitton procent av rikets invånare, bor i en större villa och anser att nackdelarna med en 
flyttprocess och att flytta till mindre bostad väger tyngre än de fördelar med att bo kvar. Detta 
kan leda till så kallade inlåsningseffekter där hushåll som har avsikt att flytta på grund av 
förändrade skeenden i livet inte har möjligheten att flytta, vilket i sin tur leder till att 
flyttkedjan stannar upp. Inlåsningseffekten har en negativ påverkan på individens och 
samhällets välfärd då en välfungerande rörlighet på bostads -och arbetsmarknaden är en 
förutsättning för ekonomisk utveckling (Grundmark, 2014). Den låga flyttfrekvensen som 
råder i Sverige har haft en negativ inverkan på den svenska bostadsmarknadens funktionalitet, 
som år 2007 var en av Europas sämst fungerande (WSP, 2013). I många fall är 
flyttningsmöjligheter orsaken till att den enskilda individen accepterar ett nytt arbete som 
kräver en flytt, vilket har en positiv påverkan på Sveriges ekonomiska välgång. 
 
Flyttbenägenheten i Sverige har minskat sedan år 2007 och kan bero på faktorer som 
införandet av uppskovsräntan år 2008, konjunkturnedgången eller finanskrisen. Sedan år 2009 
har flyttintensiteten ökat i samband med konjunkturuppgången i de flesta länderna i Europa, 
dock inte i Sverige där flyttfrekvensen fortsätter att minska. Trots att nackdelarna med att 
flytta har blivit fler, har de ökande disponibelinkomsterna och det låga ränteläget underlättat 
för hushåll att byta bostad. En genomsnittlig svensk flyttar tio gånger under sin livstid och 
flyttintensiteten varierar med invånarnas ålder. En svensk flyttar som mest i åldern 20-35 år 
och därefter minskar flyttfrekvensen fram till pensionsålder. Eftersom seniorerna utgör en 
relativt stor andel av Sveriges befolkning, är det viktigt ur ett ekonomiskt -och 
samhällsperspektiv att skapa en flyttrörlighet för denna målgrupp. För att åtstadkomma detta 
behöver man uppfylla deras krav och bemöta deras preferenser. Det är därmed relevant att ta 
reda på vilka faktorer som är avgörande för att få hushållen att flytta från deras nuvarande 
bostad (Grundmark, 2014). 
 
En studie om seniorer och dess prioriteringar vid flytt har utförts på Kungliga Tekniska 
Högskolan, Stockholm år 2004, där författarna utförde en enkätundersökning på före detta 
villaägare som bosatt sig i bostadsrätter och flyttbenägna villaägare. Studien skulle ge en ökad 
förståelse för vilka preferenser, krav och flyttorsaker som denna målgrupp hade. Utöver det 
skulle de hitta ett samband mellan de hushåll som är benägna till flytt och de som redan flyttat 
från ett liknande område.  De valde att rikta undersökningen på kapitalstarka hushåll från 
området med nybyggda lägenheter på Lidingö och äldre villabebyggelser i Edsviken.  
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Studien visade att drygt 54 procent av seniorerna hade för avsikt att flytta från villa till 
lägenhet fastän samtliga enkätsvarande hade bott i villa sedan minst sexton år tillbaka. Den 
största push-faktorn för seniorerna var att det var för arbetsamt med hus och trädgård samt 
planering för åldrande. De enkätsvarande födda efter år 1955 och som inte ingick i 
målgruppen seniorer döptes till de övriga och ansåg att den största orsaken till flytt vore på 
grund av ekonomiska skäl och fastighetsskatten. Anledningen till varför bägge målgrupperna 
valde att bo kvar i Edsviken var på grund av att det är ett lugnt och fint område samt att man 
väljer att bo kvar på grund av bostaden eller tomten. Jämförde man svaren för de olika 
målgrupperna rådde det ingen större skillnad på preferenser vad gäller bostadsområde förutom 
närhet till barnservice för ”de övriga”. Studien visade även att teorin om att flyttbenägenheten 
avtar med ökad ålder stämmer (Högström, Lydén, 2004). 
 
Ytterligare en kommun med kapitalstarka invånare är Täby som i fjol hade en 
befolkningsmängd på drygt 67 000 invånare. Medianinkomsten i Täby är cirka 30 procent 
högre än i resterande delar av riket och andelen invånare med högskoleutbildning är hög 
(Ekonomifakta, 2014). Historiskt utmärkande för kommunen är att närområdets centrala 
mötesplats och större delen av dess administrativa organisation under 1000-talet låg i Täby, 
vilket formade Täby till en arbetarkommun. Under 1960-talet valde kommunen att satsa på 
dess utveckling och med detta byggdes Täby centrum som idag är mötesplats för flera 
närliggande kommuner. Kommunen har dock kvar sin ursprungliga karaktär med flera 
grönområden som varken politikerna eller invånarna vill ombilda. Invånarna menar att 
kommunen har ett rikt föreningsliv med valmöjligheter för att tillfredsställa olika intressen 
och förmedlar en känsla av samhörighet. Trots detta har politiker i Täby kommun erhållit en 
utvecklingsplan för att planera och bygga för framtiden (Täby, 2015).  
 
I regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) 2010 kan det utläsas att 
Stockholm har som framtidsvision att bli Europas mest attraktiva storstadsregion. RUFS har 
som avsikt att vara ett verktyg för regionen att förverkliga denna vision, där de berörda 
kommuners utvecklingsplan lyfts fram. En av de åtgärder som man vill ta till är att utveckla 
de regionala stadskärnorna och göra stockholmsregionen mer flerkärnig genom att fokusera 
på utvecklingen av åtta yttre regionala stadskärnor. En av dessa åtta stadskärnor är Täby-
Arninge där fokus ligger på att ge kommunen en storstadskaraktär för att höja dess urbana 
värde. RUFS menar att detta möjliggörs genom att utveckla kommunens 
kollektivtrafikförbindelser och dess ekonomiska tillgångar som dynamiska miljön, kulturarvet 
och bostadsbygget för att göra stadskärnan mer lockande för människor att bosätta sig i 
(RUFS, 2010). 
 
För att kunna utveckla ett visst område och attrahera människor att bosätta sig bör man finna 
olika målgruppers preferenser, som i sin tur leder till den stadskänsla man strävar efter. Detta 
innebär att man som byggherre inskaffar sig god kunskap om vad de potentiella kunderna har 
för krav för att uppfylla deras förväntningar. Denna kunskap ger möjlighet till god 
marknadsföring för att nå ut till den målgrupp som önskas. Täby kommun vill utvecklas, 
expandera och bilda sig en stadsmannakänsla och denna process är redan igång då ett flertal 
byggherrar bygger bostadsrätter runt om Täby. Detta innebär att man vill attrahera potentiella 
invånare; både de som redan är bosatta i kommunen och även de utanför. Då kapitalstarka 
villaägarna utgör en stor andel av invånarna i Täby kommun, är det lämpligt att förstå vad det 
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är som får dem att flytta och vilka krav de har. Vid kontakt med byggföretaget BESQAB har 
ett flertal anställda lyft fram vikten av att förstå villaägares preferenser vid flytt, då detta är 
relevant inför planeringen av deras verksamhet. Därmed vore en studie om vilka preferenser 
och krav, push -och pullfaktorer, som den äldre målgruppen har, lämplig ur både byggherrens 
och kommunens perspektiv.  

1.2 	  Syfte	  
Syftet med detta examensarbete är att få en förståelse för vilka preferenser och krav, så 
kallade push- och pullfaktorer, som människor födda före 1970 har för att flytta från villa till 
bostadsrätt i Täby. Vidare skall de skäl som gör att seniorerna väljer att fortsätta vara bosatta i 
villa lyftas fram utifrån undersökningen för att i framtiden kunna erbjuda dem en produkt som 
bemöter deras behov. Genom att bilda en förståelse för seniorernas boendepreferenser är 
förväntningen att marknadsföringen samt framställandet av bostadsrätter skall anpassas till 
denna målgrupp. Studiens frågeställning lyder; 
 

1. Vilka faktorer är det som får villaägare att inte flytta? 
2. Hur skall aktörer på bostadsmarknaden nå ut till denna målgrupp? 

 
1.3 	  Metod	  

Insamling av data till akademisk studie kan utföras på åtskilliga sätt. Denna studie baseras på 
litteraturstudier, diskussioner och slutligen en enkätundersökning där hushåll i Täby får bidra 
med deras åsikt. Genom litteraturstudier samt diskussion med handledare och projektledare 
inom branschen, har frågor till enkäterna tagits fram för att komma fram till de svar som ger 
studien bäst utfall. De enkätbesvarande har hittats genom både personlig kontakt samt genom 
utdelning av enkäter via post.  
 
Utöver litteratur i form av studier och artiklar, har data insamlats från internetbaserade 
hemsidor. 
 

1.4 	  Avgränsning	  
Studien inriktar sig på hushåll från villaområden i Täby samt äldre villaägare som bosatt sig i 
de relativt nya bostadsrätterna i Täby centrum. Valet av område skall ge en ökad förståelse för 
flyttbenägenheten hos seniorer i Stockholms region. Eftersom flyttbenägenheten ökar vid 
pensionsåldern är studien riktad mot hushåll vars inneboende är minst 45 år, födda senast 
1970, och denna målgrupp refereras i denna studie som seniorer. 
 

1.5 	  Disposition	  	  
Kapitel 1 – Inledning 
I denna första avdelning får läsaren en presentation av examensarbetet. Det som tas upp är 
bakgrund, syfte, metodik, avgränsningar och disposition. 
 
Kapitel 2 – Litteraturstudie 
Detta kapitel innehåller sammanfattningar på relevanta studier inom området preferenser, 
villkor och orsaker bakom flytt. Här lyfts de faktorer som påverkar individens flyttbenägenhet 
fram och diskussion kring åtgärder och lösningar som både privata- och offentliga aktörer kan 
ta till diskuteras. 
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Kapitel 3 – Metodik 
I metodikkapitlet diskuteras forskningsmetoden fallstudie, dess bakgrund och varför den är 
mest tillämpad i denna studie. Därmed sammanfattas olika forskares val av metodik vid 
frågeformulär och hur de skall utformas för att ge bästa möjliga utfall. I detta kapitel 
presenteras även tillvägagångssättet av metodiken i denna studie och utformningen av enkäten 
som varit en central del i examensarbetet. 
 
Kapitel 4 – Resultat 
Här presenteras enkätens resultat och vilka preferenser och orsaker som samtliga 
åldersgrupper bosatta i Täby har vid flytt. I detta kapitel redogörs även skillnaden i resultat 
mellan nuvarande villaägare och bostadsrättsinnehavare.  
 
Kapitel 5 – Analys 
Under denna rubrik analyseras resultatet som redovisades i förgående kapitel. Här presenteras 
de analyser som kan göras utifrån studiens insamlade data och en förklaring till varför 
resultatet fick det utfall som redovisats. Här knyts även analyseringen av resultatet samman 
med den litteraturstudie som tidigare utförts i arbetet.  
 
Kapitel 6 – Avslutande diskussion 
Studiens avslutande kapitel redogör för de slutsatser som gjorts utifrån analyskapitlet. Här 
diskuteras även genomförandet av studien och förslag till vidare forskning lyfts fram.     
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2. Litteraturstudie  

2.1  ”Bygga boende för Seniorer” 
Robert Högström och Susanna Lydén skrev i oktober 2004 examensarbetet ”Bygga boende 
för Seniorer” utfört i samarbete med Kungliga Tekniska Högskolan och Skanska Hem som 
avslutning för deras civilingenjörsutbildning i Stockholm. Studien hade som syfte att öka 
förståelsen för vilka orsaker, preferenser och krav som människor födda före 1955 hade i 
samband med flytt. Genom att utföra en enkätundersökning på kapitalstarka villaägare i 
Edsviken och hushåll i området med nybyggda lägenheter på Lidingö, har författarna kommit 
underfund med vilka segment som fick denna åldersgrupp att köpa en färdig produkt. 
 
Författarna till examensarbetet har utformat studien kring två begrepp; boendenisching och 
typologier. Boendenisching är boende ”anpassat för en speciell målgrupp både vad gäller 
område och bostad”. Ur ett marknadsföringsperspektiv kan finnandet av en specifik 
boendenisch vara avgörande för projektets välgång. Genom att förstå olika målgruppers 
behov och dess boendepreferenser kan byggherrar anpassa den färdiga produkten till köparnas 
fördel, som i sin tur gynnar bägge parterna. För att kunna finna målgruppers 
boendepreferenser som exempelvis kan vara att konsumenter vill bo i ett område vars 
invånare har samma livsstil och vill känna tillhörighet i grannskapet, har det utvecklats 
typologier som omfattar olika segment av människor. Detta innebär att en kategorisering av 
den enskilde individens livsstil utreds och därmed placeras denne i ett speciellt segment som 
vidare kan användas vid anpassning av boende för en specifik målgrupp. Utifrån olika 
typologier har ett antal segmenteringssystem uppfunnits. Det amerikanska 
segmenteringssystemet VALS grundar sig i värderingar och livsstil, där konsumenternas 
behov skall uppfyllas i ordningsföljd och en indelning av människor görs. Ytterligare ett 
amerikanskt segmenteringssystem är PRIZM som delar in individer i olika segment beroende 
på vilket område de är bosatta i. Utifrån de tre inspirationskällorna; idéer, utförande och 
självuttryck kan en segmentering av enskilda individer ske. 
 
Högström och Lydén hävdar att Sveriges framtid omkring år 2014 skulle vara problematisk, 
då de menar att få individer skulle försörja ett större antal. Detta är grundat i det faktum att 
Sverige hade år 2004 ett lågt födelseantal och de framtida pensionärerna var en större andel. 
Författarna menar att ju äldre människan blir, desto mer minskar chanserna till flytt. En 
kategorisering av hushåll har gjorts, där man delar in dem i två grupper. Den ena 
hushållskategorin är de flyttbenägna vid förändrat livsstruktur och den andra är de hushåll 
som inte flyttar förrän det är absolut tvunget. Hagström och Lydén menar att benägenhet till 
flytt minskar ju längre man väntar efter en förändrad livshändelse. En sådan kan vara att 
barnen flyttat ut och att bostaden nu endast består av två individer. För att undvika att de 
stannar kvar i sina bostäder och begränsar den flyttrörlighet på bostadsmarknaden som behövs 
för att fortsätta ha ett utvecklat samhälle, skall man nå ut till dem tätt inpå den förändrade 
livshändelsen. De framtida bostäderna skall även vara anpassade för den äldre målgruppen så 
att de kan åldras i dem och slipper att flytta ytterligare i framtiden.  
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Figur1. Seniorernas flyttorsaker, Hagström och Lydén 2004 

En enkätundersökning har utförts i Edsviken och Lidingö där de enkätbesvarande var 
kapitalstarka seniorer. Enkäten hade som syfte att finna de preferenser och orsaker som denna 
målgrupp hade för att flytta. Enkätundersökningen pekade på att den största anledningen 
bakom valet till flytt för seniorer var att det blev för arbetsamt med hus och trädgård, se figur 
1. Barnens flytt hade en stor inverkan på flyttbeslutet för seniorerna, då barnens utflyttning 
lämnade de kvarstående i en alldeles för stor villa. Seniorernas preferenser vid flytt är att den 
nya bostaden skall vara fräsch och enkel med utsikt mot naturområde. För de övriga, födda 
efter 1955, var trångboddhet den största orsaken till flytt. De övriga var till skillnad från 
seniorerna inte flyttbenägna och ville bo kvar i sin nuvarande boendeform. 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 ”Flyttrelaterade skatter på den svenska bostadsmarknaden – problem och 
åtgärdsförslag” 

I september 2014 skrev Sofia Grundmark ett examensarbete som avslutning på hennes studier 
inom civilingenjörsprogrammet Samhällsbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet 
hade som avsikt att ge inblick på de flyttrelaterade skatterna som idag råder samt förslag på 
alternativa förbättrande åtgärder och dess för- och nackdelar. Slutligen äger en prövning rum 
utifrån scenariot att en avveckling av nuvarande flyttrelaterade skatter skulle ske och en statlig 
fastighetsskatt skulle ersätta dessa skatter. 
 
Grundmark skriver att skatter för fastigheter delas in i två delar; den löpande skatten, även 
känd som kommunala fastighetsavgiften, och flyttrelaterade skatter som endast uppstår i 
samband med flytt. Rapporten har endast tagit hänsyn till de flyttrelaterade skatterna på 
småhus och bostadsrätter. Den kommunala fastighetsavgiften infördes år 2008 i samband med 
nya skattereformen som tog bort fastighetsskatten och skiljer sig åt från kommun till 
kommun. Detta finansierades genom att höja reavinstskatten med två procent till tjugotvå 

 Utflyttade barn 
 Fastighetsskatten 
 Ville bo fräschare 
 Längtan till lugnare miljö 
 Arbetsamt med hus/trädgård 
 Vill ha sjönära 
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procent, som beskattar den eventuella kapitalvinsten man gör vid försäljning. Reavinsten 
beräknas genom att ta differensen mellan försäljningspriset och köpeskillingen, 
förbättringsavgifter samt mäklararvode vilket innebär att tjugotvå procent av hela vinsten 
skall beskattas. År 2013 fick svenska staten 19,83 miljarder kronor från de flyttrelaterande 
skatterna vid försäljning av småhus och bostadsrättslägenheter. Vid försäljning av småhus 
skall 22/20 av vinsten beskattas med 30 procent och vid förlust får 50 procent av förlusten 
dras av, se figur 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Genom sekundär dataanalys och kontakt med personer från relevanta statliga myndigheter, 
har data insamlats och Grundmark kommit underfund med sju tillämpliga förslag på hur 
dagens flyttrelaterade skattesystem kan förändras till det bättre. Nedan behandlas de studier 
som Grundmark berört i litteraturstudiekapitlet.  
 
Att införa en real beskattning av reavinsten har föreslagits i en studie av Hans Lind och Maria 
Kulander där det bör tas hänsyn till den reella värdestegringen vid beräkning av 
reavinstskatten. Grundmark menar att flyttfrekvensen skulle öka då reavinstbeskattningen blir 
lägre ifall värdeökningen minskar på grund av att ingångsvärdet beräknas upp med 
inflationen. Denna åtgärd gynnar de bostadsägare som ägt sin bostad under en längre tid vilket 
skulle främja flyttrörlighet orsakad av den äldre befolkningen, som i sin tur leder till att yngre 
barnfamiljer får möjlighet att köpa de äldres bostäder. 
 
Vidare hävdar Lind och Kulander att en minskning av lagfartsavgiften kan ske genom att 
ändra stämpelskatter och avgifter så de speglar verkliga kostnader, där stämpelskatten består 
av lagfartavgift, pantbrevsskatt och expeditionsskatt. Lagfartavgiften är idag en procentsats av 
köpeskillingen och pantbrevskatten är en procentsats av tänkbara lån. Författarna till studien 
menar att en ersättning av dessa procentsatser med en fast kostnad kan minska 
skattekostnaderna för bostadsköpare och därmed öka dess flyttfrekvens. Denna fasta kostnad 
skall då grunda sig på existerande administrativa kostnader, (Lind, Kulander, 2008). 
 
Stockholms handelskammare har genom ett förslag från Skatteverket år 2008 uttryckt att en 
sänkning av reavinstskatten på 12 till 15 procent bör ske. För att ersätta den summa som 

Figur 2. Beräkning av vinst eller förlust vid en försäljning av en bostadsrätt. Grundmark 2014 

Försäljningspriset 
 
– Utgifter vid försäljning 
– Inköpspris 
– Förbättringsutgifter 
– Kapitaltillskott 
– Andel av inre reperationsfond vid försäljning 
 
+ Andel av inre reperationsfond vid köp 
+ Återföring av uppskov 
 
= Vinst/Förlust 
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reavinstskatten giver staten, menar Stockholms Handelskammare att en ersättning kan ske 
genom avveckling av uppskovsreglerna, då staten idag får ”låna ut penar när uppskov beviljas 
och genom att ta bort det kan den insparingen ersätta en sänkning av reavinstskatten”, 
(Linder, 2013). 
 
För att kunna sänka reavinstbeskattningen menar Mats Wilhelmsson, trots den politiska 
motviljan gentemot denna åtgärd, att en återinföring av fastighetsskatten vore lämplig. Detta 
skulle leda till en större rörlighet på bostadsmarknaden eftersom kostnaderna skulle fördelas 
under boendetiden. Wilhelmsson nämner att denna åtgärd möjligtvis kan medföra en nackdel 
då hushåll får stora ökningar i bostadsutgifter i de områden där prisutvecklingen är stor då 
”fastighetsskatten utifrån taxeringsvärdet som i sin tur utgår från marknadsvärdet”. Förutom 
en återinföring av fastighetsskatten, menar Wilhelmsson att en ökad rörlighet på 
bostadsmarknaden kan åstadkommas genom att regionalisera de flyttrelaterade skatterna. Idag 
är beskattningen knuten till prisutvecklingen för bostäder, trots att den varierar från region till 
region. Wilhelmsson hävdar att i de regioner där prisutvecklingen är låg bör reavinstskatten 
vara högre och vice versa, så att en över- och underbeskattning i regioner inte skall 
förekomma. Denna regionalbaserade beskattningen skulle beröra reavinstskatten, 
uppskovsreglerna och fastighetsskatten.  
 
I en annan studie menar Wilhelmsson att reavinstskatten skall anpassas till ålderskategorin, 
boendeformen och innehavstiden. Eftersom flyttrörligheten är som störst hos åldersgruppen 
25-34 på grund av olika livshändelser i form av studier, giftermål, bildande av familj samt 
andra diverse faktorer, visar studien att reavinstskatten skall minskas för bostadsägare i denna 
åldersgrupp samt för bostadsrättsinnehavare, se figur 3. Denna åtgärd syftar till att inte låta en 
innehavstid oberoende av åldersgrupp och boende leda till en alldeles för hög beskattning för 
en majoritet av befolkningen och bidrar därmed till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden, 
(Wilhelmsson, 2013). 

 
Utöver de sju föreslagna lösningar till flyttrelaterade skatternas negativa påverkan på 
bostadsmarknadens rörlighet, har Grundmark beräknat hur stort ett införande av statlig 
fastighetsskatt skulle innebära för bostadsägarna. Hon menar att ifall en sådan åtgärd tas till 
innebär det att varje bostadsägare årligen skall betala en avgift på cirka 5900 kr eller ungefär 
0,47 procent av bostadens taxeringsvärde till staten, (Grundmark, 2014). 
 

Antaganden  Reavinstskatt 
Basmodell: Innehavstid 20 år 22,0 % 
Generellt kortare innehavstid: 10 
år 

18,0 % 

Villor: 15 år 20,0 % 
Bostadsrätter: 5 år 15,8 % 
Åldersgrupp 18-29: 2 år 14,4 % 
Åldersgrupp 30-49: 4 år 15,3 % 
Åldersgrupp 50-75 år: 11 år 18,4 % 

 
 

Figur 3. Olika reavinstskatt vid olika scenarior, Grundmark 2014 
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2.3 ”Affärsstrategier för seniorbostadsmarknaden”  
Petter Ahlström skrev i juni 2005 forskningsprojektet ”Affärsstrategier för 
seniorbostadsmarknaden” som lades fram vid avläggandet av licentiatexamen, där studien 
finansierades av Skanska Fastigheter Göteborg AB (SBUF), Linköpings universitet och 
forskarskolan MIT. Ahlström har granskat utvecklingen av en affärsstrategisk typologi för 
organisationer som har intresse att positionera sig på seniorbostadsmarknaden med integrerad 
service, vård och omsorg, samt identifierat vilka framgångsfaktorer som ligger till grund för 
att lyckas nå ut till den utsedda målgruppen. 
 
Ahlmström berättar att information om boendeformen och markandsföreteelsen seniorboende 
är knapp och därmed har kunskap om detta område börjat efterfrågas av både privata och 
offentliga aktörer, där man bättre vill förklara och förutse den pågående utvecklingen av 
denna boendeform. Avhandlingsområdet är inom den svenska bostadsmarknaden och baseras 
bland annat på intervjuer av personer i ledande befattningar på den svenska seniormarkanden. 
Seniorbostäder definieras som ”bostäder på den öppna markanden, avsedda bara för äldre” där 
de inneboende skall vara minst 55 år. 
 
Studien visar att framtidens svenska pensionärer utgör en välbärgad grupp i samhället och 
pekar på en ökad betalningsvilja- och förmåga för alternativa service- och boendeformer. 
Nästan tre fjärdedelar av gruppen 40-talister äger sin egen bostad vilket kan vara en effekt av 
att de 500 000 småhusen som uppfördes under ”villaboomen”, 1969-1980, köptes drygt 
hälften av 40-talisterna. För att kunna tillgodose behovet av bostäder på bostadsmarknaden 
bör man upprätthålla en god balans mellan den totala nyproduktionen och flyttfrekvensen 
inom riket. Ahlmström menar att bristen på bostäder påverkar samhället negativt, speciellt 
ungdomar och pensionärer och vidare att ansvaret primärt ligger hos staten, där riksdagen och 
regeringen skall enligt Socialtjänstlagen (2001:453) ta ansvar för äldre människors boende. 
 
Genom att leva upp till seniorboendes egenskaper och som aktör på marknaden bemöta de 
krav och förväntningar, kan man nå ut till målgruppen och i sin tur erbjuda dem en lämplig 
vara. Vidare menar Ahlmström att de affärsidéer som primärt vänder sig till seniorerna är att 
man som aktör betonar boendeformens möjligheter att kunna aktivera de boende samt den 
sociala strukturen i det avsedda området. Seniorer födda på 1940-talet ville inte påminnas om 
deras framtid genom att endast bo med äldre och sjuka människor, utan ville istället bosätta 
sig i ett tämligen centralt område vars invånare tillhörde olika ålderskategorier. Detta 
resultaterar till att boendeprodukter inte bör kopplas till ålder utan snarare till umgänge och 
intresse.   
 
Studien visar att aktörer bör marknadsföra sig med begrepp som ”trygghet” och ”värdighet”, 
då detta resulterade i en ökad flyttfrekvens hos seniorerna. De oroligheter som seniorer kan ha 
inför en flytt bör man som aktör ta hänsyn till och erbjuda dem en produkt som bemöter deras 
förväntningar både idag men även i framtiden. Ahlström menar att affärsidén är generell och 
enkel då principen är att aktörer skall ”kunna erbjuda äldre människor ett boende för 
återstoden av sina liv”. Begreppet ”trygghet” visade sig vara den gemensamma immateriella 
dimensionen som aktörerna i studien använt sig utav vid marknadsföring.  
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Resultat av studien visar att seniorbostadsmarknaden under 2005 var relativt begränsad då 
detta koncept fortfarande låg i introduktionsfasen. Markandssegmentet beräknades ha en 
större tillväxt inom de kommande 10-15 år. Seniorbostadsaktörerna menar att seniorerna i 
modern tid inte vill, eller bör, kategoriseras utifrån ålder utan vill istället dela boendemiljö 
med vänner och andra människor med liknande intressen som utgångspunkt. Därmed menar 
Ahlmström att vid markandsföring skall segmentering ske efter intresse och/eller livsstil för 
att kunna erbjuda seniorer en önskad vara och därmed få en ökad flyttrörlighet på den svenska 
bostadsmarknaden som i sin tur gynnar samhället (Ahlmström, 2005). 
 

2.4  ”Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas 
boendeplanering” 

Ulrika Hägred skrev i december 2002 rapporten för Boverket där syftet var att betona äldre 
generationens påverkan och betydelse på bostadsmarknaden. Rapporten har sin grund i ett 
seminarium som hölls på Boverkets Plan-och byggdagar år 2002, med deltagare från 
regeringens äldreberedning Senior 2005, SABO, forskare inom olika discipliner och 
Boverket. Boverket väljer att i rapporten lyfta fram de äldres dåvarande boendesituation, de 
preferenser som de har vid val av boende och valets påverkan för resterande på 
bostadsmarknaden. 
 
Boverket menar att den äldre befolkningen förväntas att öka i framtiden och därmed är det 
angeläget att insamla information om denna målgrupps boendepreferenser i och med att de 
kommer att ha en större inverkan på bostadsmarknaden. Frågan om bostadsförsörjningen bör 
inte behandlas enskilt utan hänsyn bör även tas till andra åldersgrupper. Detta är på grund av 
den rörelse som sätts igång på bostadsmarknaden då en målgrupp finner en alternativ 
boendeform och ger möjlighet till en annan målgrupp att flytta. Den generationsklyfta som 
existerar mellan de olika målgrupperna på bostadsmarknaden visas i form av ekonomiska 
villkor och boendevillkor, då den äldre generationen har bättre förutsättningar att finna nya 
boendeformer. Detta är oftast på grund av det större kapital som den äldre individen har 
tillgång till. 
 
Genom den årliga bostadsmarknadsenkäten har Boverket kunnat tyda ett förändrat mönster i 
flytt men även i seniorers preferenser. Enkäten visar att de äldre idag har större benägenhet att 
flytta korta sträckor och att flytten helst skall vara inom samma kommun. Flytten är angelägen 
på grund av önskad mindre bostad och en förändrad livssituation. De äldre är idag inte lika 
fästa vid att bo kvar i sina gamla hushåll eller bostadsområde som de tidigare generationerna 
visat tendens till.  
 
Gemensamt för generationer av den äldre befolkningen är den trygghet som skapas i att man 
bor i en avbetalad villa, vilket är fallet för flertal äldre villaägare. År 2000 betalade 
åldersgruppen 50-64 år inte mer än 60 000 kr för sitt småhusboende, se figur 4. För att kunna 
undvika den inlåsningseffekt som uppstår då det finns övervägande antal äldre villor till salu 
än vad som efterfrågas, bör en god kommunikation upprätthållas med äldre villabor för att 
hitta en god balans mellan utbud och efterfrågan. Denna situation uppstår oftast då 
ekonomiskt svagare pensionärer inte lyckats sälja sina villor vid rätt försäljningstidpunkt och 
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förblir bosatta i svårsålda småhus vars värde minskar oerhört och svårigheten att sköta 
hushållet ökar med åren.   
 

 
 
 
Boverket skriver att tidpunkten som den enskilda individen flyttar till villa har förskjutits.  
Detta har sin förklaring i olika bakgrund då vissa menar att människor utbildar sig under en 
länge period och skaffar därmed familj senare i livet. Andra studier pekar på att den 
förskjutna villaflytten beror på att den yngre generationen inte har samma ekonomiska 
förutsättningar som tidigare. Studier visar att målgruppen födda på 40- och 50-talet, den så 
kallade rekordgenerationen, hade bättre utgångspunkt på bostadsmarknaden. Detta beror på 
faktorer som lägre realräntor, fördelaktiga skatteregler, bättre utbud på egnahem och 
möjlighet till statliga bostadslån. Detta leder till den generationsklyfta och den ojämna utbud-
och efterfrågakurvan som idag råder då andelen som bor i villa minskar trots att andelen som 
har önskan att bosätta sig i villa ökar.  
 
Rapporten lyfter fram att till skillnad från andra länder i norden, som Danmark, har en större 
andel äldre i Sverige inte framförhållning inom planering för framtiden trots att en minskad 
rörlighet hos den enskilda individen är garanterat med ökande ålder. Därmed är en 
uppmuntran till förändring relevant redan innan begränsning i rörlighet existerar. Boverket 
menar att lagstiftning pekar på att denna skyldighet inte endast ligger hos den enskilda 
individen, utan även hos kommunen som har ett övergripande ansvar. För att kunna ha en god 
framförhållning bör en diskussion med de äldre kommas till rätta med. Eftersom 
bostadsmarknaden anbelangar insyn om de samtliga kraven som befolkningen har och hur de 
varierar med tiden, skall frågan om bostadsförsörjning behandlas med hänsyn till samtliga 
målgrupper och generationer. I och med det bör planering utifrån en förutsatt 
ålderssegregation undvikas, istället bör en växling av upplåtelseform av hushållstyper uppnås 
vilket bäst kan åstadkommas genom att utnyttja kompetens och erfarenhet från både privat 
och allmän fastighetsförvaltning. Detta kan i sin tur leda till en god förståelse för hur stopp på 
flyttfrekvensen undviks, då en kännedom för befolknings behov har uppfattats av både 
marknadsaktörer och även statliga myndigheter.  
 
För att kunna finna en god helhetsinsikt för befolkningens behov och krav på framtida 
bostadsmarknaden, bör datainsamlingen om äldres preferenser och flyttmönster vara rätt 
lokaliserade. Boverket menar att riksomfattande enkäter anses missvisande eftersom 
individens boendevillkor möjligtvis kan hamna i kläm då villkoren varierar avsevärt. Därmed 
kan riksomfattande undersökningar om en specifik målgrupps boendepreferenser ge en 

Boendeform 25-34 år 50-64 år 65-75 år Över 75 år 

Egnahem 83 400 60 000 41 100 35 300 

Bostadsrätt 51 100 50 700 43 000 39 500 

Hyresrätt 46 300 51 300 50 000 47 000 

Figur 4. Genomsnittliga boendekostnader beroende på boendeform för år 2000, 
Boverket 2002 
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begränsad användbarhet i den lokala boendeplaneringen. Studien menar att man istället bör 
arbeta på det lokala planet då dessa preferenser får en större sannolikhet att bemötas.  
 
Slutsatsen som Boverket föreslår är en utveckling av scenarioteknik som ger möjliga utfall 
och konsekvenser av avvikelser i bostadsmarknaden. Denna teknik är nödvändig för 
utveckling av kommunikation med de äldre om bostadsförsörjning och boendeplanering på en 
lokal nivå. Detta leder till att relevanta aktörer och myndigheter kan förutse den påverkan de 
äldres agerande har på marknaden och hur olika agerande påverkar andra målgrupper. En 
utvecklad teknik som tar hänsyn till scenarion med stor flexibilitet ger möjlighet att enklare 
följa hur efterfrågavariationen växlar på längre sikt, som i sin tur leder till en god förståelse 
för bostadsmarknaden, (Boverket, 2002). 
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3. Metodik  
Denna studie grundar sig i en fallstudie som utförs via enkät. Genom att utföra en 
enkätundersökning i form av attitydfrågor kan man komma underfund med vilka preferenser 
och villkor som de enkätbesvarande har för att flytta. Attitydfrågor är frågor utformade på det 
sätt att man frågar efter den enkätbesvarandes inställning till något. Dessa typer av frågor kan 
ställas utifrån två olika typer av attityder; stabila eller temporära. I denna studie är 
enkätfrågorna stabila, vilket innebär att ett antagande om att attityder redan finns har gjorts. 
Då de enkätbesvarande redan har en åsikt rörande flytt, gäller det att finna och förstå dem 
genom att utforma lämpliga frågor (SCB, 2011). En välstrukturerad och tillämplig enkät är 
svår att utforma, men utifrån de studier som bearbetas nedan kan en enkät anpassad till denna 
studie göras. 
 

3.1  ”Case Study Research – Design and Methods”  
År 1994 skrev Robert K. Yin boken ”Case Study Research” där en fördjupning av 
forskningsmetoden fallstudie och dess innerbörd har utförts. Yin menar att fallstudie är ett av 
många sätt att utföra en samhällsvetenskaplig undersökning, där andra metoder istället kan 
vara genom experiment, historia eller analys av arkivinformation. Yin definierar fallstudier 
som ett verktyg för att förstå ett beslut, dess bakgrund och hur beslutet var implementerat 
samt fortsätter med att förtydliga att denna metod inte skall förväxlas med casemetodik som 
ofta sker. Trots att fallstudier inte varit att föredra vid vetenskapliga undersökningar i Europa 
då forskare inte ansett att metoden har haft liknande standard som de övriga 
undersökningsmetoder, har denna metod blivit allt mer att föredra vid exempelvis studier 
berörande utbildning, psykologi, sociologi och socialt arbete samt diverse ämnesområden. För 
att få bra resultat och vidare stabil etablering på forskningsnivå krävs det att studiens utförare 
har förståelse för forskningsmetoden. 
 
Yin menar att val av forskningsmetod bör utgå ifrån tre olika förutsättningar, se figur 5 nedan. 
Genom att förstå studiens perspektiv och vad det är för typ av fråga man vill ha svar på, kan 
de forskningsmetoder som är tänkbara att tillämpa väljas ut. Vidare skall en undersökning av 
forskarens omfattning av kontroll över beteendehändelser samt rangen av fokus på moderna 
händelser jämfört med historiska mönster utföras. Yin skriver att svaret på dessa tre 
förutsättningar kan ge flesta studier en självfallen tillämpad forskningsmetod.  
 

 
 

Strategy Form of research 
question 

Requires control over 
behavioral events?  

Focuses on 
contemporary events? 

Experiment how, why Yes Yes 
Survey who, what, where, how 

many, how much 
No Yes 

Archival analysis who, what, where, how 
many, how much 

No Yes/No 

History how, why No  No 
Case study how, why No Yes 

Figur 5. Betydelsefulla situationer för olika forskningsmetoder, Yin 1994 
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Yin menar att fallstudier ofta blir felaktigt kritiserade och utsedda till en mindre åtråvärd och 
tillämplig forskningsmetod. Detta kan ibland ha sin grund i att studieutföraren använt sig utav 
tvivelaktig eller partisk data som i sin tur påverkat studiens utfall. Vidare menar Yin att det 
existerar en oro kring att denna metod bidrar med ett för svagt underlag för att kunna 
generalisera studiens resultat ur ett vetenskapligt perspektiv.  Trots kritiken hävdar Yin att 
fallstudier inte är enkla att utföra då en förståelse för studien bör existera för att visa att 
samtliga inte är lämpade för att använda sig utav denna forskningsmetod.  
 
När forskningsmetod valts ut, skall designen på forskningen utformas. Denna design är den 
logiska följden som ansluter empirisk data till studiens inledande forskningsfrågor och dess 
slutsatser. Genom att följa denna design kan en studie äga rum och ett resultat uppstå. Yin 
menar att de fem mest viktiga kompontenter i en design för forskning är en tydlig förståelse 
för studiens frågor skall besvaras; dess hypotes, enheter som analyseras, logisk 
sammankoppling mellan data och studiens hypotes och vilka kriterier som skall användas för 
att tolka potentiellt resultat. Dessa fem kompontenter utgör förarbetet i en fallstudie och bör 
alltid ingå för att studien skall anses giltig samt kunna ge ett användbart utfall. 
 

3.2  “Questionnaire Design- Interviewing and Attitude Measurement” 
Utifrån intervjuer, provtagning, forskningsdesign och dataanalys skriver (Oppenheim, 2000) 
om hur en enkät utskickad via post bör utformas för att ge bäst utfall inom forskning. 
Oppenheim tar upp konsten bakom god datainsamling, hur man ger motivation till potentiella 
respondenter att bidra i en studie och hur frågorna skall utformas för att ge så gott svar som 
möjligt till studiens hypotes. 
 
Oppenheim hävdar att fördelar med att inskaffa data via postenkäter är de låga bearbetnings- 
och datainsamlingskostnader som uppkommer, möjligheten att nå ut till potentiella 
enkätbesvarande över en längre sträcka samt undvikandet av feltolkningar som kan uppstå vid 
intervjuer. Vidare beskriver författaren att postenkätens nackdelar bör tas hänsyn till då de har 
en större påverkan på studiens resultat. Dessa nackdelar är att postenkäter generellt har en låg 
svarsfrekvens, inte når ut till samtliga potentiella respondenter som exempelvis yngre barn, 
inte ger möjlighet till ytterligare förklaring av frågan vid behov eller ger studieutföraren 
kontroll över vem eller hur frågorna har besvarats. Trots att Oppenheim påstår att intervjuer är 
att föredra i forskningsfrågor, menar han att postenkäter är ett bra verktyg att nå ut till en 
större andel respondenter som i sin tur leder till ett resultat som tar hänsyn till fler faktorer. 
Vidare menar han att intervjuer kan påverka respondenten då intervjuarens sätt att ställa 
frågan kan ha en inverkan på den besvarandes svar.  
 
Oppenheim lyfter fram vikten av att nå ut till respondenterna för att informera dem om 
studien i god tid. Han menar att svarsfrekvensen ökar avsevärt då vissa faktorer tas hänsyn till 
av studieutföraren. Ett sätt att öka svarsfrekvensen är att nå ut till de potentiella 
enkätbesvarande redan innan postenkäten skickas ut för att informera dem om studien och 
varför de valts ut deltagare, en så kallad ”advance warning”. Detta leder till att en ökad 
svarsfrekvens då de potentiella enkätbesvarande förstår varför de har blivit valda att delta i 
studien och hur viktig deras bidrag faktiskt är. Genom att hantera och poängtera att all data 
hanteras konfidentiellt, ökar förtroendet hos de enkätbesvarande för studien och därmed blir 
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de mer benägna att delta. Fastän anonymitet inte är detsamma som att data hanteras 
konfidentiellt, leder bägge upplägg till en ökad svarsfrekvens och bör därmed lyftas fram för 
de enkätbesvarande.  
 
Utformningen av ett välstrukturerat frågeformulär sker då studieutföraren lägger upp frågorna 
på sådant sätt som gör att samtliga deltagande i studien skall förstå tanken bakom 
frågeställningen. För att minimera eventuella missförstånd orsakade av personliga 
misstolkningar av den som besvarar enkäten, är frågans struktur avgörande. Upplägget av 
frågor kan variera, dock menar Oppenheim att frågorna oftast är öppna eller stängda. En 
stängd fråga har ett sådant upplägg att den som skall besvara enkäten inte har möjlighet att 
själv fylla i svar utan blir tilldelad givna svarsförslag. En öppen fråga följs inte av någon form 
av val och svaren skall registreras i sin helhet. Sådana frågor är oftast enkla att ställa dock 
svårare att besvara samt att dra slutsatser av då svarens variation har en betydande roll på 
studien. Vidare menar Oppenheim att frågornas ordning är viktig då principen med 
attitydfrågor är att bryta ned de besvarandes åsikter till den nivå att man kommer underfund 
med vilka faktorer som skapar en åsikt berörande ett specifikt ämne. En attityd definierar 
Oppenheim som en beredskap där den besvarande har en tendens att svara på ett visst sätt 
utan direkt betänketid.  Ett välkänt upplägg av attitydfrågor kallas för the funnel approach 
som innebär att modulen börjar med bredare frågor som progressivt smalnar ned till specifika 
frågor berörande studiens centrala frågor. Detta menar Oppenheim bryter ned de attityder 
människan har inom ett visst ämne och dess riktiga orsaker kan förtydligas, både av 
studieutföraren och för den besvarande. 
 

3.3  “Summated rating scale construction – An Introduction”  
I denna studie lyfter (Spector, 1992) fram de attitydskalor som avses vara mest relevanta för 
samhällsvetenskapliga undersökningar. Spector hävdar att en korrekt bedömningsskala kan 
vara avgörande för studien då dessa skalor mäter attityder, personlighetsdrag miljöpåverkan 
samt diverse andra parametrar. Spector vill ge en ökad förståelse för hur analytikern bäst kan 
tillämpa den summerade bedömningsskalan i studier. 
 
Spector hävdar att en summerad bedömningsskala har fyra karaktäristiska drag och krav som 
skiljer den åt från andra skalor. Först och främst skall denna typ av skala ta hänsyn till flera 
variabler som antingen summeras eller kombineras. Varje enskild parameter skall dessutom 
mäta något som har en underliggande kvantitativ mätning. Detta innebär att variabeln mäter 
egenskapen i något som varierar kvantitativt snarare än kvalitativt.  Vidare menar Spector att 
det som skiljer en summerad bedömningsskala från frågor med flera svarsalternativ är att 
ingen variabel har ett korrekt svar. Detta innebär att en summerad bedömningsskala inte är 
tillämpbar för att mäta kunskap eller kompetens, utan skall istället vara användas för att förstå 
attityder. Slutligen hävdar Spector att varje fråga vars svarsalternativ är utifrån en summerad 
bedömningsskala, skall vara utformad på sådant sätt att de är ställda som påstående och inte 
frågor. Bedömningsskalan skall helst innehava en skala mellan fyra-sju svarsförslag, då en 
variation är nödvändig för att kunna få goda resultat.  
 
De förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa de resultat som tillkommer från en 
summerad bedömningsskala är god betänketid av utformning av frågorna och att 
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respondenterna faktiskt tar sin tid för att gradera sina svar. Det är här som Spector hävdar att 
ja-eller-nej-frågor må vara de upplägg som är att föredra hos respondenterna, dock är de inte 
alltid tillämpbara. Den enskilda variabeln utgår inte från att samtliga svaren från 
respondenterna är konstanta över tiden vilket gör variabeln opålitlig, och därmed kan inte ja-
eller-nej-frågor anses tillämpbara då de kräver precision och tillförlitlighet. Därmed pekar 
Spector mot att en summerad bedömningsskala är att föredra om studieutföraren anses 
innehava tillräckligt med kunskap för att kunna utforma tillämpbara frågor då denna skala tar 
hänsyn till fler parametrar och faktorer än ordinarie ja-eller-nej-frågor gör.  
 
Utformningen av en välstrukturerad skala har olika steg. Då denna typ av skala har sin grund i 
noggrannhet och validitet, skall den anpassas efter dessa faktorer. Spector menar att en god 
summerad bedömningsskala kan utformas om studieutföraren har en god och precis 
uppfattning om vad som skall mätas. Därefter skall skalans design bearbetas och gärna testas 
genom att först skicka frågorna till färre respondenter för att få feedback på skalan. Detta är 
en så kallad ”pilot-test” och skall helst utföras vid större studier. Skalan är även validerad och 
normerad, där valideringen definieras som att den var designad att mäta studiens huvudfråga. 
Därmed gäller det för studieutföraren att fullfölja ett gott förarbete och komma underfund 
med vad som skall studeras och vilka faktorer som studien skall utgå ifrån. 
 

3.4  “Measuring the perceived performance of a residential development”  
I en studie av (Lundgren, 2010) presenteras och diskuteras attityder till den byggda miljön och 
hur den påverkar villighet att köpa en bostadsrätt i Frösunda, Solna. Genom att utveckla en ny 
attitydskala bestående av fem faktorer med hjälp av faktoranalys kunde studien utföras. Dessa 
fem faktorer utgick från attityder som mättes hos bostadsköpare som la bud/köpte lägenhet 
jämfört med de som inte la bud. De frågor som studien besvarar är om det finns skillnad hos 
köpare och icke-köpares attityder när de utvärderar olika platser inom bostadsutvecklingen av 
bostadsområdet Frösunda. Om skillnad existerar skall definitionen av dessa skillnader finnas 
samt undersökning av deras betydelse studeras. Genom att testa nollhypotsen vid en 95 
procentig konfidensintervall kan dessa frågeställningar undersökas. 
  
Den teoritiska utgångspunkten är att olika faktorer påverkar människans beteende och detta är 
ett antagande som krävs för att förstå en individens resonemang kring potentiella köp. De 
definitioner som gjorts innebär att värden bestäms som antingen avgörande eller avslutande 
för köp. För att utvärdera studiens hypotes och jämföra skillnader i styrka mellan köpare-och 
icke köpares utgångspunkt vid köp, gjordes en analys med hjälp av datorprogrammet SPSS 
där olika faktorerna grupperades i oberoende dimensioner utifrån en faktoranalys. Genom att 
skapa skalor som ger högre validitet och reliabilitet än vad enskilda frågor bidrar med, kan en 
skala tas fram utifrån en faktoranalys som i sin tur bildar underliggande faktorer. En 
faktoranalys har som syfte att komma underfund med de samband som olika variabler i en 
studie urskiljs av eventuella bakomliggande faktorer. När de väl hittats kan en vidare 
undersökning äga rum där icke-observerade samt observerade variabler upptäcks och ger 
därmed grund för studien.  
 
För att kunna avgöra vilka faktorer som anses vara lämpliga nog att ingå i dessa dimensioner 
skall en undersökning av KMO-värdet (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 
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utföras. Ett KMO-värde under 0,5 indikerar att urvalet inte skall ingå i en faktoranalys, medan 
värden över 0,5 anses vara tillräckligt för att inkluderas i studien. Därefter kan olika 
attitydfrågor som ingår i faktoranalys slås samman till en gemensam faktorindelning. Detta 
beror oftast på att attitydfrågor har liknande karaktär och kan därmed ingå i samma 
faktorindelning trots att det inte finns stöd för detta i faktoranalysen.  
 
Genom att utföra en faktoranalys kan varje frågas faktorladdning avläsas. En faktorladdning 
beskriver den enskilde variabelns mängd att kunna ladda på olika faktorer. Detta innebär att ju 
högre laddning, desto bättre förklaring av den bakomliggande faktorn för variabeln. Genom 
att komma underfund med den uppskattade tillförlitligheten varje faktor erhåller, kan man 
avgöra om den anses vara tillräcklig för att tillämpas i studien. När reliabilitetstestet utförts 
anses analysen vara en explorativ faktoranalys. För att en faktor skall anses vara tillämpar i 
studien, bör dess Cronbach’s Alpha värde överstiga 0,5. Den modell som framtas av den 
explorativa faktoranalysen används senare i ett oberoende t-test med ett 95 procentigt 
konfidensintervall. Ett t-värde som överstiger 1,96 medför att signifikanta skillnader mellan 
respondentgrupperna råder och kan lyftas fram samt undersökas.  
 

3.5  Tillämpad metodik i studien och utformning av enkät  
Med utgångspunkt i de studier som presenterats ovan har en enkätundersökning utformats för 
denna studie. Enkäten består av 22 påståenden och besvaras genom att markera ett svar på den 
sjugradiga attitydskalan, se figur 6. Denna enkät har delats ut till villaägare och 
bostadsrättsinnehavare bosatta i Täby. Villaägarna nåddes genom ett deltagande av mig vid 
Täby-Villaägarnas årsmöte som ägde rum 22 april 2015 vid Täby centrum. Väl på plats kunde 
jag presentera syftet med studien och bad samtliga deltagande på mötet att besvara de 
utskrivna enkäterna. Villaägarna som deltog i mötet fick möjlighet att besvara enkäten efter 
årsmötet och ombeddes att posta den inom tio dagar. För att få ökad svarsfrekvens tillkom det 
utöver enkäten även ett färdigfrankerat kuvert och en kort introduktion samt förklaring till 
studien. Studieutövaren tydliggjorde att enkäten kunde besvaras enskilt av samtliga inom ett 
och samma hushåll.  
 
Bostadsrättsinnehavarna bosatta vid Täby centrum nåddes genom utdelning av post i deras 
postfack. Jag postade först ett introduktionsbrev som förklarade för de potentiella 
enkätbesvarande om studien och varför deras deltagande var viktigt, se bilaga 4. I enlighet 
med detta postades enkäten två veckodagar senare där det, precis som för villaägarna, tillkom 
ett färdigfrankerat kuvert var syfte var att underlätta deltagandet för de enkätbesvarande.  
 
Enkätens utformning hade som syfte att bestämma de faktorer som hade störst påverkan på 
människans beslut att flytta. De sex faktorer som attitydfrågorna utformades efter var 
utrymme, skötsel, kostnader, boendestandard, framtidsperspektiv samt planering av boende 
med ökad ålder. Genom att finna en signifikant skillnad mellan villaägarna och 
bostadsrättsinnehavarna kan eventuella push-och pullfaktorer lyftas fram. Skillnaden mellan 
boende i villa och bostadsrätt bestämdes genom att jämföra resultat från de olika grupperna. 
Genom att dela upp enkätfrågorna i faktorer som tidigare behandlats i 3.4 och utföra ett 
oberoende t-test med ett 95 procentigt konfidensinterval möjliggör detta.  
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4. Resultat 
Enkätundersökningen besvarades av 86 Täby-bor, där 41 av dem var villaägare, 36 
bostadsrättsinnehavare och nio bosatta i antingen radhus eller hyresrätt. De nio stycken 
respondenterna som inte var bosatta i villa eller bostadsrätt ingick inte i studien och hade 
därmed ingen påverkan på resultatet. Detta innebar att enkätundersökningen fick en 
svarfrekvens på cirka 33 procent då totalt utdelade enkäter var 260 stycken. Tabeller av 
villaägarnas och bostadsrättsinnehavarnas svar har sammanställts, se bilaga 2 respektive 3.  
 
Enkäterna besvaras av respondenterna genom att bedöma vilken grad påståendet stämmer 
med hjälp av en Likertskala. En Likertskala mäter attityder. I denna studie är skalan sjugradig 
och ju högre svar som respondenterna markerar desto mer håller de med påståendet, se figur 
6.    
 
 
 
 
 

	  
 
Hantering och analys av de data som insamlats via enkäterna har skett av handledare Berndt 
Lundgren där en faktoranalys har utförts i det statistiska programmet SPSS. Analysen har 
därmed presenterats för mig och nedan redovisas enkätundersökningens resultat. 
 

4.1 Indelning av frågor i faktorer och dess faktorladdningar 
Genom en explorativ faktoranalys kunde en skala tas fram för att jämföra resultat mellan 
villaägare och bostadsrättsinnehavare. Totalt inkluderas 14 attitydfrågor i faktoranalysen, då 
åtta föll bort då de var kontrollfrågor, och fem faktorer gick att urskilja. Faktor 1 berör de 
kostnadseffekter som ingår i en flytt, faktor 2 och 3 den finansiella effekten och faktor 4 och 5 
boendestandard.  
 
Den extraktionsmetod som använts för att få fram dessa faktorladdningar är Principal 
Component Analysis och rotationsmetoden är Varimax with Kaiser Normalization. Nedan 
redovisas de faktorladdningar varje fråga tillhörande faktor har.  
 
Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  1	   Faktorladdning	  
V8.	  Jag	  tycker	  att	  mitt	  boende	  är	  för	  stort	  för	  mig	  idag	   0,725	  
V9	  Jag	  får	  aldrig	  plats	  med	  mina	  saker	  i	  en	  bostadsrättslägenhet	   0,512	  
V14.	  Kostnader	  för	  drift-‐	  och	  underhåll	  av	  mitt	  boende	  är	  för	  höga	   0,485	  
V18.	  Min	  nuvarande	  bostad	  har	  den	  standard	  som	  jag	  föredrar	   0,776	  
V19.	  Jag	  oroas	  idag	  för	  att	  ta	  hand	  om	  mitt	  boende	   0,684	  
V20.	  Jag	  behöver	  planera	  för	  mitt	  framtida	  boende	  på	  grund	  av	  stigande	  ålder.	   0,743	  
 
 

Figur 6. Enkätens sjugradiga skala, Simply Psychology, 2008. 
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Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  2	   Faktorladdning	  

V11.	  Reavinstbeskattningen	  har	  stor	  betydelse	  för	  mitt	  beslut	  att	  flytta	   0,666	  

V12.	  Flyttkostnader	  i	  samband	  med	  flytt	  påverkar	  mitt	  beslut	  att	  flytta	   0,520	  

V13.	  Den	  kommunala	  fastighetsskatten	  påverkar	  mitt	  beslut	  att	  flytta	   0,697	  

V17.	  Det	  är	  viktigt	  för	  mig	  att	  bo	  med	  den	  standard	  som	  följer	  med	  nyproduktion	   0,573	  
 
 
Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  3	   Faktorladdning	  

V15.	  Låga	  räntekostnader	  gör	  det	  meningslöst	  för	  mitt	  beslut	  att	  flytta	   0,901	  
 
 
Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  4	   Faktorladdning	  

V16.	  Jag	  föredrar	  högre	  standard	  före	  lägre	  boendekostnader	   0,832	  
 
 
Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  5	   Faktorladdning	  

V10.	  Jag	  orkar	  inte	  med	  att	  sköta	  ett	  hus	  med	  allt	  som	  följer	  med	   -‐0,708	  

V21.	  Jag	  har	  ett	  boende	  som	  är	  fritt	  från	  bekymmer	   0,695	  
 
 
Faktor	  1	   Faktor	  2	   Faktor	  3	   Faktor	  4	   Faktor	  5	  
V8	   V11	   V15	   V16	   V10	  
V9	   V12	  

	   	  
V21	  

V14	   V13	  
	   	   	  V18	   V17	  
	   	   	  V19	  

	   	   	   	  V20	  
	   	   	   	   

 
De frågor som ingick i faktoranalysen är V8-V21. Eftersom en faktor med färre än två frågor 
inte utgör en pålitlig dimension var det endast faktorerna 1 och 2 som visade sig efter 
faktoranalysen vara lämpliga att ta med i studien.  
 
 
  

Faktor	  1	   Faktor	  2	  
V8	   V11	  
V9	   V13	  
V14	   V15	  
V18	   V17	  
V19	  

	  V20	  
	  

Tabell 1. Sammanställning av de frågor som ingår i varje parameter. 
 

Tabell 2. Frågor tillhörande faktorerna 1 och 2. 
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4.2  Reliabilitetstester 
Vidare utfördes det	   reliabilitetstester där faktor 1 utförs enskilt och faktor 2 utförs som en 
faktor. Ett Cronbach’s Alpha värde >0,5 är accepterat och innebär att faktorn har tillräckligt 
hög reliabilitet och kan ingå i studien. Ett värde < 0,5 innebär att faktorerna faller bort. Nedan 
presenteras de två olika faktorers Cronbach’s Alpha värde och de olika frågornas medelvärde 
samt standardavvikelse.  
 
 
 
 
 
 
 
Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  1,	  faktor	  kostnadseffekt	   Medelvärde	   Standardavvikelse	  	  
V8.	  Jag	  tycker	  att	  mitt	  boende	  är	  för	  stort	  för	  mig	  idag	   4,13	   1,89	  
V9	  Jag	  får	  aldrig	  plats	  med	  mina	  saker	  i	  en	  bostadsrättslägenhet	   3,60	   1,76	  
V14.	  Kostnader	  för	  drift-‐	  och	  underhåll	  av	  mitt	  boende	  är	  för	  
höga	   4,14	   1,77	  
V18.	  Min	  nuvarande	  bostad	  har	  den	  standard	  som	  jag	  föredrar	   3,10	   1,84	  
V19.	  Jag	  oroas	  idag	  för	  att	  ta	  hand	  om	  mitt	  boende	   3,36	   1,73	  
V20.	  Jag	  behöver	  planera	  för	  mitt	  framtida	  boende	  på	  grund	  av	  
stigande	  ålder.	   3,92	   1,83	  
 
 
 
Frågor	  som	  ingår	  i	  faktor	  2,	  faktor	  skatteeffekt	   Medelvärde	   Standardavvikelse	  
V11.	  Reavinstbeskattningen	  har	  stor	  betydelse	  för	  mitt	  beslut	  
att	  flytta	   4,78	   1,54	  
V12.	  Flyttkostnader	  i	  samband	  med	  flytt	  påverkar	  mitt	  beslut	  
att	  flytta	   4,10	   1,77	  
V13.	  Den	  kommunala	  fastighetsskatten	  påverkar	  mitt	  beslut	  att	  
flytta	   4,81	   1,45	  
V17.	  Det	  är	  viktigt	  för	  mig	  att	  bo	  med	  den	  standard	  som	  följer	  
med	  nyproduktion	   5,18	   1,79	  
 
 
 

4.3 	  Oberoende t-test, dubbelsidigt 
Även oberoende t-test har utförts där man vill finna en signifikant skillnad för 
respondenternas svar beroende på kön, bostadsform samt diverse faktorer. Nedan redovisas 
det t-test som påvisar att signifikant skillnad existerar mellan bostadsrättsinnehavare och 
villaägare beträffade faktorerna kostnader- och skatteeffekter. För att det ska finnas 
signifikant skillnad mellan faktorerna ska t-värdet överstiga 1,96, dubbelsidig test på 95 % 
konfidensnivå. T-värdet för faktorn skatteeffekt är 12,094. 
 

Faktor	   Cronbach's	  Alpha-‐värdet	  
Faktor	  1	  (kostnadseffekt)	   0,780	  
Faktor	  2	  (finansielleffekt)	   0,514	  

Tabell 3. Cronbach’s Alpha värde för faktor 1 och faktor 2. 
 

Tabell 4. Medelvärden och standardavvikelse för faktor kostnadseffekt. 
 

Tabell 5. Medelvärden och standardavvikelse för faktor skatteeffekt.  
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Faktor Boendeform Antal Medel 

värde 
Std. 

Avvikelse 

Kostnadseffekt 
Villaägare 41 4,6 0,84 

BRF 36 2,6 0,59 

Skatteeffekt 
Villaägare 41 4,8 1,29 

BRF 36 4,6 0,65 
 
 
 
 
Faktorer Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t df 

Kostnadseffekt 
 3,518 ,065 12,094 71 

     

Skatteeffekt 
 16,862 ,000 1,096 70 

     
 
 
 
Det oberoende t-testet i tabell 6 visar på stora signifikanta skillnader mellan gruppen 
villaägare och boende i bostadsrätt i Täby för faktorn kostnadseffekt. Vi kan inte finna någon 
signifikant skillnad för faktorn skatteeffekt för dessa grupper. Medelvärdet för 
kostnadseffekten för villaägare är 4,6 på en sjugradig skala och endast 2,6 för boende i 
bostadsrätt. Tolkningen är att när villaägarna har flyttat från sin villa till BRF kommer den 
upplevda kostnadseffekten att kraftigt avta. Den skillnaden finns inte för faktorn skatteffekt 
och det finns ingen signifikant skillnad mellan grupperna. Här finns alltså ingen påverkan av 
skatter som dramatiskt förändras efter flytten. Vidare visar testet att det inte råder en 
signifikant skillnad mellan kön beträffande faktorn kostnadseffekt och intention att flytta 
inom 5 år.  
 

  

Tabell 6. Skillnad mellan villaägare och BRF:are beträffande kostnader- och skatteeffekter.  
 

Tabell 8. Oberoende t-test för faktorer kostnadseffekt och skatteeffekt.  
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5. Analys 
Utifrån den faktoranalys som redovisades i förgående kapitel kan ett resultat anges. Genom att 
dela upp attitydfrågorna i olika faktorer kan den enskilde variabelns mängd beskrivas och den 
bakomliggande faktorn får en utmärkande betydelse. Nedan beskrivs de fem faktorer som 
redovisades i kapitel 4.1 och anledningen bakom faktorernas uppdelning lyfts fram. Samtliga 
attitydfrågor tillhörande de fem faktorerna tolkades positivt av respondenterna och anses 
därmed vara positivt ställda. 
 

5.1 	  Beskrivning av faktorer	  
Faktor 1  
Den första faktorn är namngiven till Kostnadseffekt och innehåller sex attitydfrågor berörande 
de kostnader som uppstår vid flytt, boendeyta och planering av boende i framtiden.  
 
Faktor 2 
Andra faktorn heter Skatteeffekt och karaktäriseras av fyra attitydfrågor berörande 
reavinstbeskattningen, fastighetsskatten och övriga flyttkostnader.  
 
Faktor 3 
Den tredje faktorn är namngiven till Räntekostnader och består av den enskilda frågan 
berörande räntekostnaders påverkan på valet att flytta.  
 
Faktor 4 
Den fjärde faktorn heter Standard vs. Boendekostnader och karaktäriseras av den enskilda 
attitydfrågan som berör val av prioritering mellan boendestandard och boendekostnader.  
 
Faktor 5 
Den fjärde faktorn är namngiven till Boendeskötsel och består av två attitydfrågor berörande 
de bekymmer som tillkommer med ett boende.  
 

5.2 	  Tolkning av studiens resultat 
Utöver de oberoende t-testerna som redovisats i förgående kapitel, har ytterligare t-tester 
berörande viljan till flytt inom de närmsta fem åren och skillnaden mellan män och kvinnor 
beträffande faktorn kostnadseffekt utförts. Enkätstudiens resultat pekar mot att det inte råder 
skillnad mellan män och kvinnor beträffande faktorn kostnadseffekt och intentionen att flytta 
inom fem år inte skiljer sig mellan villaägare och bostadsrättsinnehavare. Den explorativa 
faktoranalysen visar istället att det råder signifikanta skillnader mellan de två 
respondentgrupperna för faktor kostnadseffekt. Medelvärdet för kostnadseffekt för villaägarna 
var 4,6 på en sjugradig Likertskala vilket innebar att de som inte tagit steget att flytta från 
villan hade en relativt negativ inställning till de kostnader som tillkommer med flytt. De som 
flyttat från villa och är numera bosatta i bostadsrätt hade en mer positiv inställning till 
flyttkostnader då medelvärdet av denna respondentgrupps svar låg på 2,6 på en sjugradig 
skala, se figur 6. Detta kan tolkas som att inställningen till flyttkostnader blir mer positivt när 
villaägarna väl tagit beslutat att flytta och har genomgått en flytt till bostadsrätt. Studiens 
resultat pekar även mot att attityden gentemot flyttrelaterade skatter inte skiljer sig signifikant 
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mellan villaägare och bostadsrättsinnehavarna, utan inställningen till dessa beskattningar 
kvarstår efter flytt från villa.  
 
Utifrån de tillförlitliga faktorerna 1 och 2 kunde dessa två signifikanta skillnaderna upptäckas 
och slutsatser kunde dras. En godtagbar slutsats av en attitydfråga behandlad i en explorativ 
faktoranalys kräver god tillförlitlighet. Precis som nämnt i kapitel 4.1 ansågs inte faktorerna 
3-5 utgöra en pålitlig dimension och var därmed inte tillämpbara i studien. Trots ett utförande 
av faktoranalys efter sammanslagning av faktorerna 3-5, bedömdes inte tillförlitligheten vara 
tillräcklig för att ingå i studien. Därmed är det inte alltid bristen på attitydfrågor tillhörande en 
enskild faktor som är avgörande, utan kan även ha sin grund i antal enkätrespondenter då 86 
stycken inte nödvändigtvis anses vara nog för att bidra med en tillräcklig pålitlig dimension. 
Detta innebär att en ökad svarsfrekvens hade kunnat medföra ett annorlunda resultat då de 
faktorer som inte gick i studien hade nödvändigtvis inte varit tvungna att falla bort.   
 

5.3  Analys av studiens resultat 
Litteraturstudien som utförts i denna studie pekar mot att människans villkor vid flytt är att 
det skall vara tryggt att flytta och att man som privat aktör bör nå ut till hushållen strax innan 
flyttbenägenheten avtar vid pensionsålder. Vidare kan slutsatsen dras av de studier som 
analyserats i litteraturstudiekapitlet att flyttbeskattningen har en större inflytande på 
svenskarnas vilja att flytta då den anses vara oerhört kostsam för hushållet. Med detta anses 
den allmänna uppfattningen vara att beskattningen är den avgörande faktorn för den 
flyttbenägenhet som råder hos villaägare och att denna studies resultat skulle påvisa detta. 
 
Studiens resultat pekar mot att en avgörande faktor för flytt för villaägarna är de kostnader 
som tillkommer vid flytt. Denna oförutsedda faktor som resultat är inget som stöds i den 
litteraturstudie som studien behandlar, men bör anses vara värdefull information för de 
aktörerna på byggmarknaden. Nedan knyts studiens resultat samman med den litteraturstudie 
som framförts i kapitel 2.  
 

5.3.1 Beskattningen  
I kapitel 2.2 behandlas Grundmarks studie berörande flyttrelaterade skatter på svenska 
bostadsmarknaden. Grundmark hävdar att de flyttrelaterade skatterna har en negativ inverkan 
på flyttfrekvensen och är en avgörande faktor för hushåll att ta steget att flytta. Grundmark 
pekar mot att de flyttrelaterade skatterna har en stor inverkan på den äldre befolkningens 
flyttbenägenhet och därmed bör den regleras annorlunda. Ett förslag på förändring ges av 
Hans Lind som hävdar att ifall värdeökningen minskar på grund av att ingångsvärdet beräknas 
upp med inflationen, skulle en minskning av reavinstbeskattningen uppstå och en ökad 
flyttfrekvens råda i landet. Min studie visar att villaägarna i Täby inte lägger större vikt på 
beskattningen och att skattefaktorn inte anses vara den pull-faktorn som minskar 
flyttbenägenheten. Frågan lyder; varför har flyttkostnader en mer negativ inverkan på 
flyttbenägenheten än vad flyttrelaterade skatterna har?  
 
Min analys kring frågeställningen är att bekvämlighet troligtvis har en större inverkan på ett 
hushålls avsikt att flytta än tidigare anat. Villaägarna kan resonera kring att flyttkostnader inte 
är en kostnad de är villiga att betala då det endast tillkommer besvär vid flytt. Besvärligheten 
med flytt ökar med åldern och flyttkostnader kan skilja sig avsevärt beroende på vilken 
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flyttfirma som anställs för att utföra jobbet. Ett äldre par i villa har inte alltid möjlighet att 
undersöka vilken firma som utför det bästa jobbet för det bästa priset och därmed uppstår ett 
misshag kring val av flyttfirma. När flyttfirman väl anställts för att utföra jobbet kvarstår den 
olägenhet som tillkommer med kostnaden; flytten. 
 
Villaägarna kan bedöma de flyttrelaterade skatterna som fasta utgifter då de tagit beslutet att 
flytta. Därmed läggs inte större fokus på dessa kostnader då de redan är inkluderade i beslutet 
att lämna hushållet och sälja sin bostad. Skattekostnader skiljer sig beroende på vilken 
kommun hushållet är bosatt i. För att ta reda på hur stor beskattningen av flytten blir räcker 
det med att fråga mäklaren eller räkna ut det med hjälp av ett flertal hemsidor på internet. 
Därmed bör det inte vara ansträngande för villaägare att ta reda på skattekostnaderna vid flytt, 
resonera kring dem och avgöra om det är värt att lämna sitt nuvarande hushåll.   
 

5.3.2 Marknadsföringen 
I kapitel 2.3 redovisas Ahlmströms studie angående de affärsstrategier som bör tillämpas av 
aktörer inom byggbranschen. Ahlmström hävdar att aktörerna bör använda uttryck som 
”trygghet” och ”värdighet”, då detta resulterade i en ökad flyttfrekvens hos seniorerna. Detta 
skulle motverka rädslan som seniorer har kring flytt och den kategorisering som ofta görs av 
aktörerna på marknaden utifrån invånarnas ålder. Mitt resultat tyder inte på att äldre villaägare 
i Täby haver en rädsla för flytt utan att pull-faktorn är flyttkostnaderna. Därmed är det inte 
tillämpligt för byggbolagen att endast marknadsföra sig med begrepp som ”trygghet” för att 
nå ut till de äldre invånarna i Täby kommun då trygghet som faktor inte är tillräckligt för att 
öka målgruppens flyttfrekvens.   
 
De bolag som jobbar med utveckling av bostadsrätter och vill ha de äldre bosatta i villa som 
kundkrets bör ställa sig frågan om de marknadsfört bostäderna fel. Ett alternativ för aktörerna 
på bostadsmarknaden att nå ut villaägarna vore att hjälpa dem med flytten. Ett förslag vore för 
det enskilda bolaget med inriktning i projektutveckling av bostäder att undersöka och komma 
underfund med vilken flyttfirma som skall anställas för att hjälpa bostadsrättsköparna med 
flytten. Detta kan finansieras genom att tjänsten skall ingå i försäljningspriset och därmed 
skulle en push-faktor till flytt för villaägarna uppstå.   
 

5.3.3 Övrig analys och kritik mot studien  
Osäkerheten i denna studie enligt mig är att antalet respondenter som bidragit med sin åsikt är 
få för att kunna dra en slutsats om hur omfattande inverkan flyttkostnader haver på 
flyttbenägenheten hos villaägare. Villaägarnas svarsfrekvens var avsevärt större än 
bostadsrättsinnehavarna och beror med stor sannolikhet på den personlig kontakt som 
skapades mellan mig och respondenterna på Villaägarnas årsmöte. Hade utförandetiden för 
studien varit längre hade en sådan kontakt varit möjlig med bostadsrättsinnehavarna då 
dörrknackning hade varit en tänkbar åtgärd. En ökad svarsfrekvens från 
bostadsrättsinnehavarna hade troligtvis skett och studien hade fått ett bättre utfall. 
 
Ytterligare en felkälla i studien kan vara utformningen av enkäten. Som tidigare nämnt i 
kapitel 3, är utformningen av enkäter svåra att utföra och respondenten kan uppfatta frågorna 
fel. I denna studie anser jag att enkätfrågorna är tillräckligt tydliga och saknar utrymme för 
misstolkningar, dock är de olika dimensionerna inte tillräckligt omfattande. Enkäten utgick 
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från sex dimensioner, se kapitel 3.5, och en djup förståelse för de potentiella bostadsköparnas 
villkor för flytt kan inte ske utifrån de frågor berörande varje dimension. Ytterligare frågor 
och/eller följdfrågor inom varje dimension hade varit en grund för att kunna komma 
underfund med exakt vilka push- och pullfaktorerna är för respondenterna. Eftersom 
enkätundersökningen inte skulle vara alldeles för omfattande, var mängden frågor lämplig för 
denna typ av studie.  
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6. Slutsats och avslutande diskussion 

6.1  Dragna slutsatser av analyserat resultat 
I kapitel 1.2 behandlas studiens frågeställning och nedan besvaras den. 
 

1. Vilka faktorer är det som får villaägare att inte flytta? 
Svar: Den faktor som motverkade flyttfrekvensen för villaägarna i Täby var de kostnader som 
tillkom med flytt. Vidare pekar resultatet mot att när villaägarna har flyttat från sin villa till 
bostadsrätt kommer den upplevda kostnadseffekten att kraftigt avta. Min analys kring 
frågeställningen är att bekvämlighet troligtvis har en större inverkan på ett hushålls avsikt att 
flytta än tidigare anat. Villaägarna kan resonera kring att flyttkostnader inte är en kostnad de 
är villiga att betala då det endast tillkommer besvär vid flytt. De flyttrelaterade skatterna hade 
inte en negativ påverkan på flyttbenägenhet då villaägarna kan bedöma de flyttrelaterade 
skatterna som fasta utgifter då de tagit beslutet att flytta 
 

2. Hur skall aktörer på bostadsmarknaden nå ut till denna målgrupp? 
Svar: Eftersom flyttkostnader var den faktor som gjorde att hushållen inte ville lämna sina 
nuvarande bostäder, bör aktörer på bostadsmarknaden hjälpa potentiella köpare med flytten. 
Ett exempel för att kunna nå ut till villaägarna är genom marknadsföring av flytthjälp, då 
aktörer på bostadsmarknaden kan se till att tjänsten ingår i försäljningspriset. Detta kan vara 
den avgörande push-faktorn som medför en ökad flyttfrekvens hos villaägare då en 
underlättning av flytt erbjuds dem. 
 

6.2  Förslag till vidare forskning 
Studiens resultat berörande flyttkostnaders påverkan på flyttbenägenheten anses oväntat då 
samtliga respondenter varit bosatta i den kapitalstarka kommunen Täby. Detta ligger till grund 
för analysen att besväret vid flytt är det egentliga problemet och inte själva flyttkostnaderna. 
Ett jämförande med den liknande studien som utfördes år 2004, se kapitel 2.1, gör min studies 
resultat allt mer avvikande då Högström och Lydén också valde att utföra sin studie i ett 
välbärgat område och fick ett annorlunda resultat. I och med det, hade utförandet av liknande 
undersökningar i områden vars inkomst skiljer sig från Täby och Edsviken varit en intressant 
synvinkel. Därmed kan en uppfattning om flyttkostnaders negativa påverkan på 
flyttfrekvensen undersökas grundligt. 
 
Läsaren ska ha i åtanke att enkäten endast har besvarats av 41 villaägare bosatta i Täby och 
avsevärd variation i resultat kan uppkomma om en större studie skulle utföras inom fler 
kommuner. Därmed vore min rekommendation att på det kommunala planet utföra en större 
undersökning om den motvilja som olika boendeformer har till flytt. Endast då kan man 
komma underfund med den bakomliggande orsaken till varför hushåll som befinner sig i olika 
skeden i livet inte väljer att flytta, för att senare bemöta deras missnöje och öka Sveriges 
flyttfrekvens.  
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8. Bilagor 

8.1 	  Bilaga	  1.	  Enkätfrågorna	  
 
V1.  Vilket kön har du? 
V2.  I vilket postnummerområde har du din bostad? 
V3.  I vilken boendeform bor du i idag? 
V4.  I vilken boendeform bodde du i tidigare? 
V5.  Är det troligt att du byter bostad inom 5 år? 
V6.  Hur gammal är du? 
V7.  Har du barn boende hos dig? 
V8.  Familjens sammanlagda inkomst före skatt 
V9.  Jag tycker att mitt boende är för stort för mig idag 
V10.  Jag får aldrig plats med mina saker i en bostadslägenhet 
V11.  Jag orkar inte med att sköta ett hus med allt som följer med 
V12.  Reavinstbeskattningen har stor betydelse för mitt beslut att flytta 
V13.  Flyttkostnader i samband med flytt påverkar mitt beslut att flytta 
V14.  Den kommunala fastighetsskatten påverkar mitt beslut att flytta 
V15.  Kostnader för drift- och underhåll av mitt boende är för höga 
V16.  Låga räntekostnader gör det meningslöst att flytta 
V17.  Jag föredrar högre standard före lägre boendekostnader 
V18.  Det är viktigt för mig att bo med den standard som följer med nyproduktion 
V19.  Min nuvarande bostad har den standard som jag föredrar 
V20.  Jag oroas idag av att ta hand om mitt boende 
V21.  Jag behöver planera för mitt framtida boende på grund av stigande ålder 
V22.  Jag har ett boende som är fritt från bekymmer 
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8.2 	  Bilaga 2. Sammanställning av villaägarnas svar från 
enkätundersökningen 

	  
Antal	  	  

	  
Procentuellt	  

Kön 
   Man 24 

 
58,54% 

Kvinna 17 
 

41,46% 
Kommun 

   Täby 41 
 

100,00% 
Annan 0 

 
0,00 % 

Nuvarande boendeform 
   Hyresrätt 0 

 
0,00 % 

Bostadsrätt 0 
 

0,00 % 
Rad- eller kedjehus 0 

 
0,00 % 

Friliggande småhus 41 
 

100,00% 
Dåvarande boendeform 

   Hyresrätt 6 
 

14,63% 
Bostadsrätt 17 

 
41,46% 

Rad- eller kedjehus 4 
 

9,76 % 
Friliggande småhus 14 

 
34,15% 

Byta bostad inom 5 år 
   Ja 22 

 
53,66% 

Nej 19 
 

46,34% 
Ålder (år) 

   < 29 år 0 
 

0,00 % 
30-44 år 0 

 
0,00 % 

45-59 år 4 
 

9,76 % 
60-69 år 15 

 
36,59 % 

> 75 år 22 
 

53,66% 
Har du barn boende hos dig? 

   Ja 4 
 

9,76 % 
Nej 37 

 
90,24% 

Familjens sammanlagda årliga inkomst 
   < 399 tkr/år 0 

 
0,00 % 

400-499 tkr/år 0 
 

0,00 % 
500-599 tkr/år 1 

 
2,44 % 

600-699 tkr/år 5 
 

12,20% 
700-799 tkr/år 8 

 
19,51% 

800-899 tkr/år 4 
 

9,76 % 
900-999 tkr/år 8 

 
19,51% 

1000-1100 tkr/år 8 
 

19,51% 
> 1100 tkr/år 7 

 
17,07% 
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8.3  Bilaga 3. Sammanställning av bostadsrättsinnehavarnas svar från 
enkätundersökningen 

	  

	  
Antal	  	  

	  
Procentuellt	  

Kön       
Man 24 

 
66,67% 

Kvinna 12   33,33% 
Kommun 

   Täby 36   100,00% 
Annan 0 

 
0,00 % 

Nuvarande boendeform       
Hyresrätt 0 

 
0,00 % 

Bostadsrätt 36   100,00% 
Rad- eller kedjehus 0 

 
0,00 % 

Friliggande småhus 0   0,00 % 
Dåvarande boendeform 

   Hyresrätt 5   13,89 % 
Bostadsrätt 7 

 
19,44 % 

Rad- eller kedjehus 4   11,11 % 
Friliggande småhus 20 

 
55,56 % 

Byta bostad inom 5 år       
Ja 15 

 
41,67 % 

Nej 21   58,33 % 
Ålder  

   < 29 år 2   5,56 % 
30-44 år 1 

 
2,78 % 

45-59 år 3   8,33 % 
60-69 år 16 

 
44,44 % 

> 75 år 14   38,89 % 
Har du barn boende hos dig? 

   Ja 8   22,22 % 
Nej 28 

 
77,78 % 

Familjens sammanlagda årliga inkomst        
< 399 tkr/år 3 

 
8,33 % 

400-499 tkr/år 3   8,33 % 
500-599 tkr/år 2 

 
5,56 % 

600-699 tkr/år 5   13,89 % 
700-799 tkr/år 5 

 
13,89% 

800-899 tkr/år 5   13,89 % 
900-999 tkr/år 4 

 
11,11 % 

1000-1100 tkr/år 5   13,89 % 
> 1100 tkr/år 4   11,11 % 
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8.4 	  Bilaga 4. Introduktionsbrev till bostadsrättsinnehavarna  
 
 


