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Bristen på bostäder för unga är stor i vissa delar av Sverige. 2011 har 
rekordmånga studenter antagits vid landets universitet och hög-
skolor och inför höstterminens start duggar rapporteringarna om 

studenternas bostadsbrist tätt. Men det är inte bara studenterna som har svårt 
att finna en bostad. Även unga som inte studerar upplever samma problem. 
I Boverkets rapport, Bostadsmarknaden 2011–2012, definierar kommu-
nerna återigen ungdomarna som den grupp som har det särskilt svårt att få 
en bostad. Antalet lediga hyreslägenheter i storstadsregionerna eller på de 
större högskoleorterna är knappa eller obefintliga. Samtidigt är det till dessa 
regioner många unga söker sig.

Att hjälpa till att lösa bostadsbristen för unga är en viktig uppgift för de 
allmännyttiga bostadsföretagen. Bransch- och intresseorganisationen SABOs 
kongress 2011 gav styrelsen i uppdrag att intensifiera verksamheten med erfa-
renhetsutbyte och utvecklingsarbete kring ungdomars boende med syftet att 
medlemmarna bättre ska kunna möta de behov som finns. Året innan hade 
SABO redan tagit fram rapporten ”Ungas boende i storstäder och högskole-
orter” där exempel på SABO-företagens arbete med ungas boende beskrevs. 
Rapporten du nu håller i din hand har ett annat fokus. Syftet är att återge 
en bild av hur unga tänker kring boendet. Hur får de tag i en bostad, hur 
använder de sin bostad och vad drömmer de om? För att göra detta har SABO 
gett Kairos Future i uppdrag att analysera vad unga skriver om boendet i de 
sociala medierna. Resultaten och deras rapport finner ni på sidorna  4–31.  
Metoden de använt sig av är helt ny och kallas för netnografi.   

Våra förhoppningar är att denna rapport ska bidra med nya tankar och 
inspiration till det fortsatta arbetet med ungas boende. 

SABO oktober 2011

Therese Berg och Ulrika Sax

Inledning
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De senaste årens explosionsartade tillväxt av sociala medier har gjort en stor 
mängd användargenererad information tillgänglig på internet. Varje dag 
söker människor råd, utbyter information, delar med sig av erfarenheter i 
form av dagboksliknande vardagsberättelser och diskuterar heta ämnen över 
webben. De lämnar efter sig miljontals digitala avtryck i form av exempelvis 
bloggar, mikrobloggar såsom Twitter och foruminlägg, men enskilt tillhan-
dahåller varje sådant avtryck inte särskilt mycket information. Aggregerade 
utgör dessa textmassor däremot en annars osynlig källa till trender och möns-
ter som i realtid avslöjar människors föränderliga livsstilar, åsikter, drömmar 
och preferenser.

Dessvärre är denna värdefulla information både utspädd, utspridd och 
ostrukturerad. Den tenderar att drunkna i bruset eftersom den inte enkelt 
låter sig göras om till siffror eller tabeller. Kairos Future har därför utvecklat 
en metod för att samla, strukturera och analysera sociala medier. Metoden 
netnografi – etnografiska studier på internet – gör det möjligt att, digitalt, fil-
trera stora textmängder i jakt på teman och samtalsämnen i dessa. Resultatet 
är en god överblick av diskussionslandskapet över både tid och teman.

I den här studien har vi använt oss av de avtryck som folk lämnar i blog-
gosfären. Vi har finkammat 30 miljoner blogginlägg skrivna under en 
18-månadersperiod, varav knappt 2,5 miljoner inlägg handlar om boende1. 
Genom flerdimensionell innehållsanalys och med hjälp av statistiska metoder 
har dessa diskussioner filtrerats och kategoriserats. Nyckelord från blogg-
inläggen har också analyserats och rangordnats. Denna kvantitativa del har 
sedan kompletteras med en kvalitativ, där enskilda bloggar (cirka 300 inlägg) 
lästs manuellt för att säkerställa att även nyanserna i den bild som framträtt är 
korrekta. 

De siffror som redovisas i denna rapport är representativa för bloggosfären, 
vilket innebär att vi inte automatiskt kan dra slutsatser för alla unga utifrån 
dem. Samtidigt utgör 30 miljoner blogginlägg en stadig grund som kan ge 
god inblick i ungas levnadsvillkor, drömmar och konsumtionsbeslut. Siff-
rorna kan därför vara av stort intresse då de fungerar som indikator för vad 
och i vilka termer som unga diskuterar. Skillnaden mellan de preferenser som 
uttrycks på skolgården eller vid lunchbordet och det som skrivs på internet lär 
i praktiken vara relativt små.

Ny metod för 
att söka svar: 
netnografi

1 ”Boende” innefattar inlägg som innehåller någon form av orden boende och lägenhet.
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Fyra ungdomsgrupper
Vi har valt att fokusera på fyra stora ungdomsgrupper som täcker allt från 
de tidiga tonåren fram tills dess att familjelivet eventuellt tar vid. Knappt 
170 000 bloggare har tilldelats minst en livsfas-etikett, vilket medför att 
grupperna delvis överlappar varandra. Den kvantitativa delen av under-
sökningen har också gjort det möjligt att identifiera unga. Nyckelord som 
analyserats och rangordnats har lett fram till att vi delat in bloggarna i fyra 
relevanta ungdomsgrupper:

Tonåringar (13–19 år): 
Dessa bloggare går på högstadiet eller gymnasiet. Språket man använder 
är typiskt talspråk med mycket slang, alternativt eller i tillägg bloggar man 
kring skolan, prov och fritidssysselsättningar.

studenter (20–30 år): 
Den typiska studentbloggaren pluggar på universitet/högskola (ska börja/har 
precis slutat) och är något äldre än föregående grupp. Studenten kan plugga 
mer eller mindre och kombinera det med jobb.

yrkesverksamma: 
Denna grupp av bloggare är yrkesverksam. Endast yngre medlemmar av 
denna grupp har inkluderats i studien.

småbarnsföräldrar: 
Föräldrar med små barn hamnar i denna grupp. Det är vanligt att man börjar 
blogga under föräldraledigheten och sedan fortsätter.

Den andel av bostadsbloggandet som varje grupp står för illustreras till höger. 
De yrkesverksamma (som utgör 22 procent av det totala antalet unga blog-
gare) står för över 40 procent av bostadsbloggandet, medan tonåringarna 
(som utgör 30,6 procent av underlaget för studien) endast står för en dryg 
tiondel av det totala antalet blogginlägg om boende.

Tonåringar: 30,6%
Studenter: 19,6%
Yrkesverksamma: 22,0%
Småbarnsföräldrar: 19,4%

unga bloggare

andel aktiva bloggare per grupp

Ton-
åringar 
11%

Studenter 
31%Yrkes-

verksamma 
41%

Småbarns-
föräldrar

17%
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Är deT bara sTureplan som bloggar?
En vanlig fördom om bloggande är att det är ett storstadsfenomen. Visser-
ligen kan vi se att det i absoluta tal bor fler bloggare i storstäder, men om vi 
tittar på hur vanligt det är att blogga i olika delar av landet är andelen högre i 
glesbygdskommuner. 
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andel aktiva bloggare per län
Diagrammet (som härstammar från en studie gjord av Kairos Future hösten 2010) visar att 
andelen i respektive län som driver en aktiv blogg är som störst i Jämtland, Norrbotten, Väster
botten och Västernorrland där 6–10 procent av befolkningen bloggar regelbundet. I Mellansve
rige är bloggandet minst vanligt: i Västmanland, Värmland, Västra Götaland och Uppsala är det 
mindre än 3 procent av invånarna som driver aktiva bloggar. 
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Tolkning av Figurer
Fyra typer av grafik är återkommande i denna rapport:

Ämnesordmoln är ord sam
lade i grupp där storleken på 
ordet representerar hur van
ligt förekommande det är. 
Ordmolnen är genererade 
utifrån diskussioner som 
förs kring valda nyckelord. 
Moln utan citat represente
rar den totala diskussionen 
om hyresrätt respektive 
bostadsrätt, medan mindre 
moln i anslutning till citat 
speglar avgränsade delar av 
dessa diskussioner. Ordmol
nen är placerade i anslut
ning till text som tar upp 
ämnet för ordmolnet.

I analysen av olika boende
former presenteras resultatet i 
form av bubblor där storleken 
representerar hur mycket det 
bloggas om olika boendeformer. 
Förstahands eller andrahands
kontrakt kan syfta antingen på 
studentboende eller på hyres/
bostadsrätt. 

Diskussionen kring hemmet 
som rör respektive rum eller 
del av rum har avbildats 
med en planlösning där 
andelen av diskussionen  
(i procent) återspeglas i 
storleken på respektive rum 
eller rumsdel. 

Ringdiagrammen ger en 
överblick över olika gruppers 
sätt att skaffa lägenhet. De 
olika kanalerna har förekom
mit i bloggarna i samband 
med att man pratar om 
boende, att flytta, och att 
söka lägenhet. 

Säng 39% Garderob 
16%

Balkong 
13%

Kök 
9%

Hall, 
vardagsrum

10%

Badrum
13%
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Sedan bloggandet slog igenom i Sverige har främst 
modebloggarna uppmärksammats i media. Denna bild 
av fenomenet är dock inte helt överensstämmande med 
verkligheten. Egentligen är bostadsbloggandet mycket mer 
omfattande.

När ungdomar själva får ranka de viktigaste frågorna för framtiden eller när 
man tittar på vad det faktiskt skrivs om i bloggosfären ligger boendefrågan 
väldigt högt. Boendet är större än mode och shopping tillsammans, och slår 
också betydligt högre än kändisskap och pengar.

1.  Boende viktigare än 
mode och shopping!

”Den svenska bloggarenan 

består av en liten grupp 

unga tjejer. Dessa tjejer 

skriver om mode eller andra 

saker som är ointressanta 

för den absoluta majori- 

teten av svenska folket. 

Alex Schulman, DN 4 juli 2009

Mode och shopping:

1,5 miljoner inlägg

Boende:

2,5 miljoner inlägg

1. Familj och vänner
2. Skola/jobb
3. TVhäng/film
4. Dator/mobil
5. Mat/Äta
6. Nöjen

7. boende2

8. Helg
9. Mode och shopping
10. Träning
11. Pengar

bloggarens dygn: hemmaakTiviTeTer sTörsT
Fritidsaktiviteterna utgör två tredjedelar av ungas bloggande. Av ett vanligt 
”bloggardygn” består bara två och en halv timme av skola/jobb, medan 
fritidsaktiviteter i hemmet får nästan fyra gånger så mycket uppmärksamhet 
i bloggen.

Topplista över ämnen i bloggosfären

2 Boende är en sammanslagning av orden boende och lägenhet.
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Som en illustration av vad det bloggas om mest har vi delat in dygnets 24 
timmar i fem aktiviteter: sova, äta, skola/jobb, fritid hemma och fritid ute. 
Om det totala aktivitetsbloggandet motsvarade ett dygns 24 timmar, skulle 
var och en av aktiviteterna utgöra den tid som märkts ut i figuren nedan.

bloggarens dygn
Givetvis ger detta inte en rättvisande bild av hur bloggarna verkligen spende-
rar sitt dygn: av naturliga skäl skrivs det till exempel mer om nöjen och fritid 
än om sömn. Vad vi däremot kan se när vi sorterar bloggandet över 24 tim-
mar är att fritidsaktiviteterna upptar en stor del av ungas tankar. En fördjup-
ning i bloggandet som rör fritidsaktiviteter i och utanför hemmet avslöjar att 
TV-tittande, nöje och shopping är de aktiviteter som unga bloggar om mest.

 

Fritid ute: 6h och 23 min

Sova: 2h och 45 min

Äta: 3h och 6 min

Skola/jobb: 2h och 32 min

Fritid hemma: 9h och 14 min

Fritid hemma Fritid ute

Framför Tv:n 2 tim 19 min nöje 2 tim 16 min

laga mat 1 tim 42 min shopping 2 tim 8 min

göra sig iordning 1 tim 20 min Fika 49 min

hemmakvällar 1 tim 15 min Träning 42 min

Framför datorn 1 tim 14 min promenad 28 min

Fest 56 min

städning 28 min

lek 10 min



ungas syn på boende    11

hur Får man Tag på en lÄgenheT?
Även om det i alla delar av landet inte råder någon bostadsbrist är det för hela 
landet intressant att veta vilka kanaler unga använder sig av för att få tag på 
en lägenhet. Är det som ryktet säger att man som oetablerad på bostadsmark-
naden måste ha kontakter och tur för att lyckas få tak över huvudet, eller 
finns det andra kanaler man som ung bostadssökande kan ta till? Det visar sig 
att sätten för att få tag på en lägenhet skiljer sig kraftigt åt mellan grupperna.

Bostadskön är viktigast för de yngsta grupperna. Hela 38 procent av grup-
pen tonåringar och 29 procent av gruppen studenter bloggar om bostadskön 
i samband med att de skriver om boende, att flytta, och att söka lägenhet. 
Gruppen yrkesverksamma använder sig istället av sitt kontaktnät: hela 42 
procent av de unga, yrkesverksamma bloggarna nämner ordet i samband med 
att de skriver om boende, att flytta, och att söka lägenhet.

bloggarens bostadsdiskussioner
   

Bland småbarnsföräldrarna är det köp- och säljsajten Blocket som domi-
nerar diskussionerna kring bostadssökande. Detsamma gäller för gruppen 
studenter, där hela 39 procent nämner Blocket. Det bör samtidigt noteras 
att Blockets dominans åtminstone till en viss del kan bero på att bloggarna i 
sammanhanget ”boende, att flytta, och att söka lägenhet” gärna också disku-
terar inredning, vilken ju kan både köpas och säljas via Blocket.

2.  Andrahand  
smidigare än bostads-
kö – men inte för alla

”En kille vill hyra ut sin  

lägenhet i andrahand till 

mig fram till sommaren, 

men jag är inte säker på  

boendet förrän jag står  

i lyan med nycklarna i  

handen. Får jag lägen - 

heten är det nästan för  

bra för att vara sant!

26%

38%

15%

15% 6%

39%

20%

29%

12% 16%

42%

21%

21%

35%

15%

15%

20%

10% 5%

    Tonåring                                 student              yrkesverksam                       Förälder

Blocket

Kontakter

Bostadskö

Visningar

Annonser

Mäklare
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”Det borde införas en  

lag där alla lediga hyres-

rätter måste läggas in 

hos Stockholms bostads-

förmedling för att de finns 

så fruktansvärt få.

Endast en grupp, nämligen småbarnsföräldrarna, nämner överhuvudtaget 
mäklare i denna diskussion, samtidigt som olika former av ordet ”visning” 
endast återkommer i 10–20 procent av de fyra gruppernas inlägg om bostads-
sökande. En del av förklaringen – framförallt i storstäderna – är givetvis att 
ungdomar sällan är kapitalstarka nog för att kunna köpa sitt boende, medan 
det på mindre orter kan vara en fråga om tillgång på olika boendeformer. 

”yes, jag har FåTT eTT andrahandskonTrakT!”
Också bloggandet om olika upplåtelseformer skiljer sig stort mellan de fyra 
bloggargrupperna. Medan hyresrätt och bostadsrätt kraftigt dominerar 
tonåringars bloggande (som i många fall säkert kan utgöras av fantiserande 
snarare än av realistisk planering då de flesta tonåringar bor i sitt föräld-
rahem), är andrahandsboendet särskilt viktigt för studenter och för unga 
yrkesverksamma.

studenters bloggande om olika boendeformer yrkesverksammas bloggande om olika boendeformer

Ordmoln utifrån ordet hyresrätt.

andrahand 35% hyresrätt 11%

Förstahand 20%

studentboende 7%
bostadsrätt 16%

inneboende 11%

andrahand 35%
hyresrätt 11%

Förstahand 20%

studentboende 7%

bostadsrätt 16%

inneboende 11%
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För landets bloggande studenter handlar 46 procent av alla inlägg på 
temat boendeformer om boende i andrahand (inklusive inneboende), medan 
samma siffra för yrkesverksamma är 31 procent. Andrahandsmarknaden 
är ibland den enda möjligheten för många ungdomar utan kontakter eller 
pengar att ta sig in på bostadsmarknaden, men att döma av de yrkesverk-
sammas bloggande kvarstår andrahandsboendet som någonting viktigt för 
ungdomar även efter att de börjat tjäna pengar – oavsett om man då själv står 
som hyresgäst eller som hyresvärd.

andrahandsmarknaden: långT iFrån perFekT
Även om andrahandsboendet kan vara en bra tillfällig lösning är risken 
överhängande att den blir mer än bara tillfällig. Studien visar dessutom att 
andrahandsmarknaden kan vara diskriminerande.

Boende i andrahand kan för många vara en bra tillfällig lösning, men ger 
ingen ingång till bostadsmarknaden efter studierna, vilket självklart kan 
medföra att ungdomar fastnar på andrahandsmarknaden även en bit in i 
yrkeslivet. Undersökningen visar också att hyresvärdars jakt på den perfekta 
hyresgästen kan medföra att unga hamnar i kläm då uthyrningen, laglig som 
olaglig, oftast sker helt på hyresvärdens villkor.

Andrahandsmarknaden kan dessutom ofta vara diskriminerande3: annon-
ser på Blocket visar att hyresgästen helst skall vara en kvinna eller ett par utan 
barn, med fast inkomst, rök- och djurfri, och 25 år eller äldre. Så vart vänder 
man sig som icke-svensk man, som småbarnsfamilj eller som arbetslös?

 

”Vad ska de andra göra 

när vi inte vill köpa och 

inte kan hyra? Moment 22 

i dess renaste form. De 

som drabbas hårdast är de 

som ännu ej har etablerat 

sig på bostadsmarknaden. 

De som är unga, som bor 

smått men vill ha större 

när familjen växer, de 

som bor hos mamma och 

pappa eller som precis 

köpt en övervärderad 

lägenhet, de som vill flytta 

till studier eller arbete.

Ordmoln utifrån ordet andrahand.

3 ”Diskriminering på andrahandsmarknaden är något som diskuteras på flera håll på internet. 
Ett hundratal annonser, på framförallt Blocket, har analyserats.
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FinT boende vikTigare Än både pengar,  
ÄkTenskap och kÄndisskap
Unga drömmer ofta och gärna – bland annat om sitt framtida boende. Men 
bostadsbrist på orten där man har för avsikt att bo hämmar drömmandet. 
Där bristen på boende är stor handlar mångas bostadsdrömmar bara om det 
allra nödvändigaste: att ha tak över huvudet.

Om man frågar ungdomar i åldern 15–25 vad de drömmer om, kommer 
ett fint boende före både pengar, äktenskap och kändisskap.

Skillnaden i bostadsdrömmar mellan ungdomar i stad och landsbygd gene-
rellt är inte heller särskilt stor: bostadsbrist snarare än geografiska skillnader 
påverkar drömmarna. På orter där bostadsbristen är stor, vilket i de flesta fall 
gäller större städer och studentorter, tillåter man sig inte att drömma i samma 
utsträckning som på andra håll. På sådana orter sträcker sig drömmandet 
ibland till att önska sig ett bra läge, ett okej kontrakt eller bara någonstans att 
bo. Fokus ligger då istället på det nödvändiga och praktiska.

3.  Läget viktigare  
än storleken

1. Ett bra jobb
2. Den rätta
3. Barn och familj
4. Fint boende5

5. Att göra mina föräldrar stolta
6. Pengar

7. Att göra världen bättre
8. Att bli bäst på det jag väljer att göra
9. Äktenskap
10. Att flytta från hemorten
11. Att bo utomlands
12. Kändisskap

ungdomar drömmer om ...4

Ordmoln utifrån ordet studentbostad.

4 Listan baseras på studien Drömsamhället som Kairos Future genomförde 2010, där 10 000 unga 
i åldern 15–25 år fick ta ställning till frågan ”När du tänker på din framtid, vad drömmer du om?”
5 Fint boende definierades inte i frågan som respondenterna fick ta ställning till. Betydelsen av ”fint 
boende” har alltså tolkats av varje respondent individuellt.

”Så underbart det vore att 

slippa bo i studentboende 

nästa valborg. Att få ha ett 

kök att laga mat och äta i, 

ett sovrum att sova i och 

ett vardagsrum för tv,

soffa och plugg.
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hyran och lÄgeT vikTigare Än sTandarden
För unga vuxna är det viktigare att bo centralt eller nära skola/jobb än att ha 
en hög standard på sitt boende. Framförallt för de yngre bloggarna är det även 
viktigt att bo nära vänner och aktiviteter, även omgivningarna spelar stor roll. 
Området eller stadsdelen ska helst präglas av blandad bebyggelse.

Utöver att visa en tydlig preferens för centralt belägna boenden visar un-
dersökningen också att negativa känsloord, som frustrerad och irriterad, kor-
relerar starkt med ordet pendla/pendling i den svenska bloggosfären. Detta 
är i linje med resultat inom lyckoforskningen6. Bloggare som pendlar tycks i 
genomsnitt må sämre än icke-pendlare. Infrastrukturen mellan hemmet och 
skolan eller arbetsplatsen är därför viktig och kan påverka vad som uppfattas 
som ett ”centralt läge”.

”Bara några meter från 

vår bostadsrättsförening 

finns en jättefin lekpark, 

det ligger även ett dagis-

område med jättefina  

grönområden för barn!

Ordmoln utifrån ordet boende.

Ordmoln utifrån ordet boende.

6 Se Pendling och ohälsa, undersökning av Arbets och Miljömedicin i Lund, December 2010.

”Det är viktigt att det finns 

en social blandning, en 

höginkomstfamilj ska 

kunna bo granne med en 

ensamstående mamma 

som kanske jobbar i 

äldrevården. Det blir en 

mer trivsam stad.
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konFlikTer skapar mesT FrusTraTion
Att pendling är någonting man helst vill slippa är tydligt oavsett vilken del 
av landet man bor i. Men vad är det annars som skapar frustration kring 
boendet? 

Följande ord korrelerar med negativa känsloord för boende på landsbygden 
respektive storstaden:

Konflikter med hyresvärden och högljudda grannar är irritationsmoment 
som skapar frustration i alla delar av landet – allra mest på landsbygden där 
möjligheterna att flytta ifrån konflikten kan vara små. I storstaden är det 
främst trångboddheten som skapar irritation, men eftersom det tar tid och 
kraft att hitta boende låter man istället bli att försöka hitta någonting större 
– som ju dessutom ofta är dyrare om man inte vill lämna sitt bostadsområde. 
Den känslomässiga bergochdalbanan som det innebär att köpa bostad är lika 
frustrerande oavsett var man bor, medan flyttprocessen tycks vara mindre 
irritationsskapande på landsbygden än i storstaden.

landsbygd storstad

1. Konflikt med hyresvärden 1. Trångboddhet

2. Högljudda grannar 2. Priserna, (bolån + amorteringar)

3. Sliten och nergången lägenhet eller trappuppgång 3. All tid och kraft det tar att hitta boende

4. Flyttprocessen: städa, packa, flytta 4. Konflikt med hyresvärden

5. Bolån och amortering 5. Högljudda grannar

6. Pessimism: svårt att hitta lämpligt boende 6. Pessimism: svårt att hitta lämpligt boende

7. Budgivning: känslomässig bergochdalbana, mäklare 7. Svårighet att ombilda

8. Dyra renoveringar 8. Budgivning: känslomässig bergochdalbana, mäklare

9. Flyttprocessen: städa, packa, flytta

”Det har varit lite väl 

mycket på senaste tiden.  

På 3 veckor har vi hittat  

vårt hus, lagt bud, skrivit 

kontrakt, lagt handpenning, 

tokjobbat med vår lägenhet 

varje dag för att få den 

tiptop för försäljning,  

anlitat mäklare och haft  

visning. Känner inte riktigt 

igen mig själv just nu.  

Lättstressad, tål ingen  

som helst kritik, tar minsta 

motgång jättehårt, humör-

svängningar som heter  

duga. Skitdag.
Ordmoln utifrån ordet boende.
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pengar: en vanlig kÄlla Till oro
Överlag tycks privatekonomin vara någonting som oroar ungdomar över hela 
landet när det kommer till boende. Oavsett om det gäller hyra, köpeskilling 
eller lån och amorteringar är pengar ett centralt tema i bostadsbloggandet för 
alla grupper i studien.”Idag har jag ställt mig i 

bostadskö och har just 

kommit på hur jävla dyrt 

det är att flytta hemifrån.  

Jag skulle vilja ha en 

lägenhet i stan men  

usch så dyrt.

Ordmoln utifrån ordet hyresrätt.

Ordmoln utifrån ordet hyresrätt.

”Det stora behovet av bostäder finns hos unga 

och de efterfrågar hyresrätter mer än något an-

nat, därför är det så viktigt att hyresrättens sta-

tus höjs. Det ska givetvis vara lönsamt att bygga 

hyresrätter, samtidigt som kostnaderna för hyres-

gästerna måste hållas nere. En nybyggd hyresrätt 

landar på hyror som blir vansinnigt höga.
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Ordmoln utifrån ordet bostadsrätt.

Ordmoln utifrån ordet bostadsrätt.

”Det blev ingen bostadsrätt 

denna gång heller. Folk  

har tydligen råd att lägga 

hur mycket som helst på 

boende nu för tiden.

”Nu har vi bestämt att vi ska ha en tvåa, den blir 

nästan 10kvm större än den vi har idag. Sedan  

så tillkommer inglasad balkong på 10kvm så det 

blir nog tillräckligt med utrymme. En av anled-

ningarna till att vi bytte inriktning är att den på 

78 kvm skulle bli lite väl luftig, svårt att få mysig. 

Sedan så är läget på 66kvm-lägenheterna bättre 

och vi sparar in lite pengar.
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bloggarens ”planlösning”
Unga bloggar gärna om var de är och vad de gör där. Detta gäller även för 
olika delar av hemmet. En topplista över antalet inlägg i bloggosfären i stort 
som tar upp olika rum eller delar av rum visar att sängen är den viktigaste 
platsen i hemmet.

För tonåringen upptar sängen hela 39 procent av ”planlösningen” för 
den typlägenhet där varje ”rum” motsvarar antalet blogginlägg som berör 
respektive rum eller del av rum. Tonårsrummet präglas tydligt av att många 
tonåringar fortfarande bor hemma: kök, vardagsrum och hall utgör tillsam-
mans bara 19 procent av typlägenheten, vilket kan jämföras med garderoben 
som tar upp 16 procent av rumsbloggandet för denna grupp. 

Tonåringars ”planlösning”
Sängen och sovrummet är med 22 procent av planlösningen viktigast även för 
de unga småbarnsföräldrarna. I deras typlägenhet kommer vardagsrummet på 
en andraplats med en knapp femtedel av den totala ytan, medan köket kommer 
först på en femteplats, efter både garderob och balkong. Bara 14 av 100 kvadrat-
meter utgörs av kök i den bloggande småbarnsförälderns typlägenhet.

Bland studenter och yrkesverksamma är däremot köket och balkongen ab-
solut viktigast. Kökets starka placering på topplistan förenad med dess sociala 
funktion, men också med det växande matintresset bland unga. Balkongen 
utgör nästan en fjärdedel av yrkesverksamma ungdomars rumsbloggande, 
medan köket får en knapp femtedel av den totala ytan. Balkongen är för 
många tätt förknippad med status och är därför eftertraktad bland unga.

4.  Ett universalrum 
med kök är allt som 
behövs

 

ungas topplista i hemmet
1. Sängen
2. Soffan
3. Köket
4. Vardagsrummet
5. Hallen
6. Balkongen
7. Sovrummet
8. Diskmaskinen
9. Gästrummet
10. Arbetsrummet

Säng 39% Garderob 
16%

Balkong 
13%

Kök 
9%

Hall, 
vardagsrum

10%

Badrum
13%

Tonåringars ”planlösning”
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studenters ”planlösning”

FramTidens boende: eTT universalrum med kök?
Även om de fyra ungdomsgrupperna har sina egna planlösningar visar stu-
dien att benämningen av rummen egentligen mest är en formsak. Med laptop 
och smartphones kan dagens unga nämligen utföra de flesta sysslor från sof-
fan eller sängen. Den tidigare tydliga uppdelningen av aktiviteter mellan rum 
lyser därför med sin frånvaro i bloggosfären.

Ständig uppkoppling har blivit det nya normaltillståndet för många 
unga svenskar. En dansk undersökning visar exempelvis att var femte man 
använder internet på toaletten!7 I och med att man genom datorn har tillgång 
till nöje (TV/film, musik, läsning, spel etc.), nytta (betalningar, shopping, in-
formation, bokningar, jobba etc.) och sociala aktiviteter (chat, sociala medier, 
skype etc.) är aktiviteter inte längre knutna till specifika platser i hemmet. 
Istället har ett nytt ”universalrum” uppstått. 

kökeT: en social och lusTFylld plaTs med sTaTus
Samtidigt är kökets betydelse för ungdomar tydlig i bloggosfären, där det 
omnämns oftare än andra rum. Blogganalysen tyder också på att köket är 
det sista rummet där Internet inte helt slagit igenom. Köket beskrivs istället 
ofta i bloggar som en lustfylld och social plats. Köket fyller med andra ord en 
annan funktion än universalrummet. Kanske innebär detta att framtidens 
boende består av ett universalrum med kök?

Utvecklingen under de fem senaste åren visar på en trend hos ungdomar 
(18–29 år) som går mot ett ökande intresse för hemlagad, hälsosam och väl-
lagad mat8. Att matlagningen fått sig ett uppsving höjer statusen på köket 
som rum.

Säng 
14%

Garde-
rob 

12%

Balkong 
21%

Kök 
22%

Vardags-
rum, 
soffa 
14%

Badrum
17%

7 Källa: En undersökning gjord av Telia Danmark 2011.
8 Källa: Ridderheimsrapporten Future Premium food 2010, framtagen av Kairos Future och 
Jerlov Kommunikation.
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Framtidens boende: ett universalrum med kök?

Badrum
Garderob

Universalrum
Kök
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deT bÄsTa med aTT bo i hyresrÄTT: aTT slippa oroa sig!
Hyresrätten och bostadsrätten som upplåtelseformer har båda sina för- och 
nackdelar. Unga vill gärna ha möjlighet att renovera efter sina egna önskemål, 
men tycker samtidigt att det är skönt att slippa bära ansvaret och kostnaden 
när någonting går sönder.

Ordmolnet sammanfattar några hundra öppna svar på frågan ”Vad är det 
bästa med att bo i hyresrätt?” som ställdes på SABOs hemsida9. Resultatet är 
tydligt: det är skönt att slippa kostnaden och problemet när det kommer till 
reparationer. Man ringer till hyresvärden när kyl, frys eller spis behövs bytas, 
vilket gör att hyresrätten helt enkelt orsakar mindre oro och ekonomiska 
bekymmer. Men myntet har också en baksida. Många känner sig hindrade 
av att inte få renovera som man vill. Dessutom kan det ibland vara svårt att få 
nödvändiga reparationer gjorda när man tycker att de behövs.

5.  I hyresrätten  
slipper man oroa sig

”Tacka vet jag hyreslägen-

heter där man i trygg för-

vissning och stort lugn kan 

betala sin hyra och slippa 

bekymra sig om resten.

9 Frågan ställdes på kampanjsajten www.tyckomhyresratten.se och var en del av kampanjen 
”Tyck om hyresrätten” som pågick våren 2009 till våren 2011.

Ordmoln utifrån öppna svar på frågan 
”Vad är det bästa med att bo i hyresrätt?”.
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i bosTadsrÄTTen Får man renovera som man vill
Bostadsrätten ger möjlighet att sätta en egen prägel på boendet. Den kan 
dessutom vara en bra investering. Men räntorna kan också gå upp, och hän-
der det något måste du lösa problemet själv.

Den största fördel som unga ser med bostadsrätten som boendeform är 
att man får renovera hur man vill och när man vill. Dessutom är den en bra 
investering. Nackdelen är att priset på bostadsrätter på många håll i landet 
är högt och att renoveringar måste bekostas själv. Bostadsrättsmarknaden är 
också exkluderande då alla inte kan få de lån som oftast är en förutsättning 
för att köpa lägenhet. Lånekostnaden gör också att man kan känna sig låst 
– dels av den fasta utgiften i sig, men också av räntan som man själv inte har 
inflytande över.

”Det är så tradigt att det ska 

vara så här bara. Jag trivs 

så fruktansvärt bra i vår 

femma. Just att jag som  

hyresgäst måste tjata och 

tjata för att saker ska bli 

gjorda och att jag som  

hyresgäst ofta bemöts  

med dålig attityd och trist 

ton är tråkigt. Men hur 

mycket kan jag egentligen 

kräva som hyresgäst?

”Man hade ju turen att 

man fick vara med om en 

ombildning från hyres till 

bostadsrätt förra året i 

april :) Så då tog ju reno-

veringen fart av vardags-

rum och sedan hallen :D 

Kan ju vara glad att man 

vet vad dom andra tjänat 

på sina lägenheter dom 

som sålt ;P

Ordmoln utifrån ordet hyresrätt.

Ordmoln utifrån ordet bostadsrätt.
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bloggarnas plus med hyresrätt bloggarnas minus med hyresrätt

1. Du betalar hyran och någon annan sköter resten. 1. Du får inte renovera och ändra som du vill.

2. Du behöver inte ta några lån eller binda upp dig. 2. De är svåra att få tag på, framförallt i storstäder.

3. Du kan byta lägenhet vid flytt när du väl fått tag på en. 3.
Du betalar pengar till någon annan istället för  
att betala av på ett lån.

bloggarnas plus med bostadsrätt bloggarnas minus med bostadsrätt

1. Det är din egen och du får själv bestämma vad du vill göra10. 1.
Det är dyrt att köpa och räntorna kan gå upp och göra affären 
ännu dyrare .

2. Du kan tjäna pengar på affären. En bra investering. 2. Händer det något måste du lösa det själv.

3. Det är ett bra sätt att få in en fot på bostadsmarknaden. 3. Du är inte längre helt fri, du har lån och en fast utgift.

”Att ta lån som student 

kan vara klurigt. De van-

liga bankerna lånar inte ut 

pengar till studerande hur 

som helst. Men det betyder 

självklart inte att man inte 

kan ta lån som student. 

Många studenter vill gärna 

kunna ta lån till en bostad 

till exempel.

10 Punkten beskriver hur bloggarna uppfattar upplåtelseformen bostadsrätt. I praktiken innebär ett köp av en bostadsrätt att man blir medlem i en 
bostadsrättsförening som äger en fastighet med lägenheter och där varje medlem har varsin lägenhet. Bostadsrätten innefattar dels en nyttjanderätt till 
lägenheten, dels en andelsrätt i föreningen. En bostadsrätt kan normalt sett säljas på den öppna bostadsmarknaden men köparen måste godkännas av 
föreningen. Ansvar för fastigheten delas kollektivt av alla medlemmar i föreningen.

+ –

+ –

Ordmoln utifrån ordet bostadsrätt.

Ordmoln utifrån 
ordet studentbostad.
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”Jag vill kunna 
ta hem familj 
och vänner”

”Ett fint kök  
och balkong”

”Jag drömmer 
om en vacker 

omgivning och 
nära till allt”

”Det ska vara 
ljust, fräscht och 
mysigt förstås”

”Tänk dig trevliga 
grannar och en 
serviceminded  

hyresvärd”
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drömboendeT: nyTT, FrÄschT och ljusT
När unga bloggar om sitt drömboende blir önskelistan lång. Nytt, fräscht 
och ljust är vad de flesta vill ha, även om gammeldags och mysigt också är 
attraktivt.

Att drömma förutsättningslöst är ett vanligt tema för ungas blogginlägg, 
framförallt i de yngre grupperna. Följande egenskaper hos en lägenhet, utan 
inbördes ordning, återkommer ofta då unga bloggar om sitt drömboende.

 
 
 

renoveringsprojekT och inredning bollas på inTerneT
Detaljerade planer för hur drömboendet ska inredas är också mycket vanligt 
förekommande. Möjligheten att göra boendet ”till sitt eget” är viktigt för 
unga bloggare och bloggosfären blir här både en källa till inspiration då 
många lägger upp bilder på både lägenheter och inredningsdetaljer, men 
också ett sätt att kommentera och få kommentarer på planerade renoverings-
projekt eller köp av möbler. Nästan alla internetanvändare i Sverige uppger 
att deras köpbeslut vid något tillfälle påverkats av råd, recensioner och kom-
mentarer som andra individer delat med sig av på nätet.

6.  Framtidens  
hyresrätt

•	 Stor	och	ljus
•	 Liten	och	mysig
•	 Högt	i	tak
•	 Fint	kök
•	 Balkong
•	 Belägen	i	en	bra	stad
•	 Kunna	ta	dit	vänner	och	familj
•	 Stora	fönster

•	 Fin	utsikt
•	 Fräscht	badrum
•	 Vacker	omgivning
•	 Gammal	eller	gammeldags
•	 Centralt	belägen
•	 Nära	till	skola,	bank,	etc
•	 Öppen	spis	och	planlösning
•	 Nyrenoverad

drömboendet

””En fin matplats med udda 

stolar. Jag gillar bänkar, 

men inte nödvändigtvis i 

skinn. Härligt fönster, som 

går ända ner till golvet. 

Jag dras ofta till bilder 

med snygga fönster. 

Fönster är viktiga för 

inredningen. De sätter 

ofta tonen. Och släpper in 

det så efterlängtade ljuset. 

Stora fönster med spröjs.”

Ordmoln utifrån ordet drömboende.
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hur skapar vi FramTidens hyresrÄTT?
Hyresrätten står utanför den osäkra och snabbt föränderliga bolånermarkna-
den. Den är perfekt för stressade småbarnsföräldrar och ohändiga ungdomar 
som i hyresrätten bara behöver lyfta på luren och ringa hyresvärden när till 
exempel spisen går sönder. Samtidigt ska hyresrättens begränsningar vad gäl-
ler möjligheterna att sätta sin egen prägel på lägenheten inte underskattas. Så 
hur kan framtidens boende anpassas efter ungas krav och behov?

Dagens ungdomar är morgondagens hyresgäster. Checklistan till höger 
sammanfattar några konkreta förändringsbehov och förslag som kommit 
fram ur analysen av ungdomars bloggande kring boende. Genom att tillgo-
dose behoven i tid kan vi skapa en hållbar hyresmarknad som unga gärna 
söker sig till även när andra alternativ finns. Fyll gärna på med egna idéer så 
kan framtidens hyresrätt snart vara verklighet!

””I sovrummet så kommer 

jag att lägga ett mörkt  

trägolv som kommer att 

bryta av riktigt fint mot 

de vita gardinerna och 

de vita sängkläderna, 

jag tycker om kontraster. 

Då så kommer jag nog att 

få ett hem som är riktigt 

fint! Jag har tänkt att jag 

ska bjuda över familjen på 

middag sen när allting är 

klart, i och med att jag så 

gärna vill visa det färdiga 

resultatet.” 

Ordmoln utifrån 
ordet drömboende.
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bloggarnas Tips och råd på vÄgen moT  

FramTidens hyresrÄTT:

•	 	Se	över	vilka	k
rav	som	ställs	på	de	bo

ende	–	både	i	f
örstahand	och

	i	

andrahand. En hyresmarknad som utestänger till exempel personer 

utan fast inkomst är diskriminerande och skapar problem för många 

unga. Kan vi skapa en form för andrahandsboendet som gynnar alla?

•	 	Tvätta	bort	ga
mla	fördomar	om	vad	man	får	och	inte

	får	göra	med	

sin hyresrätt. Många unga tror att man inte ens får måla om i sin 

lägenhet om man ”bara” hyr den. Då möjligheten att få sätta sin egen 

prägel på bostaden är eftertraktad behöver denna bild av hyresrätten 

ändras.

•	 	Undvik	konfli
kter	mellan	hyresvär

d,	hyresgäst	o
ch	grannar	ge

nom	

att se till att även enklare bostäder håller en hög standard. Fräscha 

trappuppgångar, badrum och kök uppskattas även av unga och 

skapar därför en vilja att ta bättre hand om sitt boende och bostads-

område.

•	 	Tillhandahåll
	boenden	som

	matchar	ungas	l
ivsstil.	I	storst

äderna	

och på många studentorter är bostadsbristen fortfarande stor. Det 

många unga drömmer om är små, centrala nybyggen med låg hyra. 

Kanske ska vi bygga ”universalrum” med kök och trådlöst internet?

•	 	 ___________________________________________________

 
  ___________________________________________________



andrahandsmarknaden växer
248 000 unga saknar en egen bostad1. Det är ungefär lika 
många människor som det bor i hela Norrbottens län 2011. 
Denna rapport, där 2,5 miljoner blogginlägg analyserats, 
visar det sig att boendefrågorna kommer högt upp på listan 
över vad unga skriver om. Unga skriver mer om boendet 
än vad de skriver om mode, shopping, pengar och träning. 
Studenterna är fler än någonsin och andelen unga som bor 
i hyresrätt har minskat för varje år sedan 1999. Samtidigt 
har andelen unga med andrahandskontrakt ökat de senaste 
åren.2 Att andrahandsmarknaden är viktig för många unga 
blir tydligt även i denna rapport där vi ser att andrahands-
marknaden är något som diskuteras flitigt på sociala 
medierna. Köp- och säljkanalen Blocket visar sig vara ett 
viktigt verktyg för de unga i deras jakt på bostad. Inför 
terminsstarten hösten 2011 startar också studentkårerna 
i Stockholm och Uppsala egna bostadsförmedlingar där 
de hjälper till att förmedla bostäder på andrahandsmark-
naden. Frågan är då vilka konsekvenser det får för olika 
individer och för utvecklingen i samhället? Hur många 

unga tackar nej till en studieplats eller ett arbete på grund 
av de inte känner sig trygga med att flytta runt mellan olika 
andrahandsboenden? Och vilka villkor ställs på de som 
söker sin bostad via andrahandsmarknaden? Har en kille 
med utländsk bakgrund lika lätt att få en bostad på som 
en ung tjej med svensk bakgrund? Troligtvis inte, enligt 
Kairos Future. 

hyresrätten – en upplåtelseform som passar unga
Att få ett eget kontrakt till en hyresrätt är en dröm för 
många. 39 procent av de unga vuxna anser att hyresrät-
ten är den upplåtelseform som passar dem bäst.3 Även i de 
sociala medierna blir det tydligt att hyresrätten är attraktiv. 
Att slippa oroa sig för högre räntor och att man kan ringa 
till hyresvärden om man behöver hjälp med en reparation 
är några av de fördelar som unga lyfter fram. 

Unga är också en viktig målgrupp för SABO-företagen. 
Flera av företagen har genomarbetade strategier för att 
hjälpa unga in på bostadsmarknaden. Ett flertal erbju-
der exempelvis kompiskontrakt, speciella köregler och 

Summering  
och slutsatser

1 Enligt Hyresgästföreningens rapport Unga vuxnas boende i Sverige 2011.
2 Ibid
3 Ibid
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öronmärkta lägenheter åt ungdomar.4 Och det görs flera 
satsningar på unga. 2010 byggde MKB Fastighets AB i 
Malmö 62 studentbostäder och ytterligare 56 påbörjades 
som en del i satsningen MKB Student. Och mellan 2008 
till 2010 hade exempelvis Förvaltnings AB Framtiden i 
Göteborg till uppgift att ta fram 1 000 bostäder åt unga, 
något de också lyckades med. Dessa insatser är viktiga och 
bra men då 80 procent av landets kommuner uppger att de 
har brits på hyresrätter år 2011 behöver arbetet med denna 
fråga fortsätta.5  

 
dyr nyproduktion
Få bostadsföretag bygger nytt för unga. Hyran i nyproduk-
tion blir hög och lägenheterna blir därför inget alternativ för 
majoriteten av de unga. Att privatekonomin och boendekost-
naderna är något som oroar syns också i de sociala medierna. 
Dessa ord återkom ofta när bloggarna i de större städerna 
skrev om sin frustration i samband med boendet. De senaste 
årens stigande priser på bostadsrätter och de långa köerna för 
att få ett hyreskontrakt i de större städerna gör det svårt för de 
unga som vill ta sig in på bostadsmarknaden. 

Som ett led i att hjälpa SABO-företagen att producera 
nya bostäder till lägre kostnader utmanade SABO bygg-
entreprenörerna 2010/2011 i tävlingen SABOs Kombohus. 
Tävlingen ställde krav på små tvåvåningshus med hiss 
med en maximal produktionskostnad på högst 12 000 
kronor per kvadratmeter exklusive moms och grundlägg-
ning. Dessa hus skulle dessutom uppfylla ett antal ställda 
standard- och kvalitetskrav. Tävlingens resultat bidrog till 
en rejäl produktutveckling på området. Avgörande i detta 
fall var att SABO pekade på en efterfrågad hustyp, som ett 
tjugotal medlemsföretag direkt kunde tänka sig beställa 
och att behovet har bedömts till cirka 500 lägenheter under 
den närmaste treårsperioden. Detta visar att det går att 
åstadkomma produktutveckling inom tuffa ekonomiska 
ramar om man kan visa på en marknad. SABO har tecknat 
ramavtal åt sina medlemsföretag med de tre leverantörer 
som bäst bedömdes uppfylla ställda krav. Men mer behöver 
göras och SABO fortsätter att arbeta med frågor som till 
exempel markpriser och upphandlingsrådgivning.

befintligt bostadsbestånd
Kairos Futures analys av det som skrivits i de sociala medi-
erna visar att en lägre hyra och ett bra läge är viktigare än 
en hög standard. Detta kan vara värt att tänka på då många 

bostadsföretag står inför stora renoveringar.  Närmare 
hälften av SABO-företagens bostadsbestånd är byggda 
under de så kallade rekordåren 1961–1975. Dessa hus är nu 
i behov av upprustning. En fråga som flera av bostadsföre-
tagen bör ställa sig är om samtliga lägenheter behöver upp-
rustas till samma standard? Kanske kan man göra mindre 
i vissa lägenheter och på så sätt skapa bostadsföretag som 
erbjuder hyresgästerna att själv välja billigare lägenheter 
som unga har råd med? Det finns exempel på kommunala 
bostadsbolag där hyresgästerna får vara med och bestämma 
vilken standard lägenheten ska renoveras till. Sigtunahems 
hyresgäster får exempelvis välja på renoveringspaketen 
”Mini, Midi och Maxi”. På så sätt får de en variation i sitt 
lägenhetsbestånd.

I rapporten framkommer också att köken och balkonger-
na fyller en viktig funktion för studenter och unga yrkes-
verksamma. Köken är förenade med dess sociala funktion 
och tidigare studier har visat att matintresset växer bland de 
unga. Detta kan vara värt att ha i åtanke vid både renove-
ringar och nyproduktion. Idag är det få bostadsföretag som 
bygger korridorbostäder för studenter men många företag 
har dem i sitt bestånd. Här kan det vara värt att satsa lite 
extra på köken när korridorbostäderna renoveras. 

För övrigt har den ständiga uppkoppling som laptops och 
smartphones erbjuder gjort att de olika uppdelningarna 
av rummen allt mer försvinner. Idag kan vi utföra diverse 
ärenden oavsett i vilket rum vi befinner oss i. 

balanserade villkor mellan upplåtelseformerna
En analys som SABO, Hyresgästföreningen och Fastig-
hetsägarna gjort visar att hyresrätten är ekonomiskt 
missgynnad i jämförelse med egna hem och bostadsrätten.  
Med de nuvarande skatte- och subventionsreglerna blir det 
cirka 2 000 kronor dyrare per månad att bo i en nybyggd 
hyresrätt jämfört med att bo i ett nybyggt småhus eller i 
en bostadsrätt. De senaste årens förändringar i skatte- och 
subventionssystemen har lett till en ökad obalans i de 
ekonomiska villkor som staten ställer upp för boendet. Vi 
anser att hyresrätten här är förlorare i förhållande till egna 
hem och bostadsrätter. Förklaringen ligger framförallt i 
förändringarna i systemet med fastighetsskatt, de slopade 
stöden till nyproduktion och ombyggnad av hyreshus samt 
införandet av ROT-avdrag för privatpersoner som äger sin 
bostad samtidigt som ränteavdragsrätten för privatpersoner 
är oförändrad. För att åstadkomma mer rättvisa villkor 

4 Se exempelvis SABOs rapport: Ungas boende i storstäder och högskoleorter. 
5 Uppgifterna kommer från Boverkets rapport: Bostadsmarknaden 2011–2012.
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vill SABO lägga en låg moms på bostadshyrorna, ta bort 
fastighetsskatten på fastigheter med bostadslägenheter 
och underlätta åtgärder för att underhålla hyreshus. Att vi 
har en rättvis och väl fungerade bostadsmarknad i Sverige 
är viktigt och gynnar inte minst de unga som redan bor i, 
eller vill komma in på hyresmarknaden.6

lyssna till de unga
Bostadsmarknaden för unga ser olika ut i olika delar av 
landet och det är viktigt att varje kommun ser över sin 
situation. Vilka behov och önskemål kan tänkas finnas i 
framtiden? Genom att erbjuda en bra bostadsmarknad kan 
kommunen behålla de unga som vill studera, bo och arbeta 
i kommunen. För att kunna göra detta är det nödvändigt 
att det finns en god samverkan mellan kommunen, bo-
stadsföretagen och andra viktiga aktörer som finns på orten 
exempelvis universitet och högskolor. Ett exempel är det 
kommunala bostadsföretaget Kalmarhems samarbete med 
Linnéuniversitetet, där studenter garanteras bostad inom 
xx månader. 

Det är också viktigt att bostadsföretagen tänker igenom 
vilka kanaler de använder sig av i sin kommunikation. Vi vet 
att många nuvarande och blivande hyresgäster skriver om 
boendet i de sociala medierna. Och kanske är det delvis här 
bostadsföretagen ska sköta sin kommunikation i framtiden? 
Botkyrkabyggen är ett av de bostadsföretag som har börjat 

använda de sociala medierna på allvar. De annonserar exem-
pelvis ut sina kompisbokontrakt via Facebook. Uppsalahem 
är ett annat exempel, där det bland annat är möjligt att följa 
företaget på Twitter. Kanske är det här man möter unga som 
inte kommer på de mer traditionella bomötena där exem-
pelvis en ombyggnad ska diskuteras. Ombyggnader och 
inredning är annars en viktig fråga för unga.

Rapporten visar att många vill sätta sin egen prägel på 
bostaden men tron om att man inte får göra någonting i en 
hyreslägenhet verkar leva kvar. Här har bostadsföretagen 
en möjlighet att bli ännu bättre på att kommunicera vilka 
valmöjligheter som faktiskt finns i hyresrätten. 

ett viktigt arbete fortsätter
Att analysera 2,5 miljoner blogginlägg har dock gett oss en 
inblick i hur de unga tänker och resonerar. Men det finns 
fortfarande mycket kvar att göra i denna fråga. Hur pressar 
vi priserna på nyproduktion ytterligare, fungerar egentli-
gen flyttkedjorna och hur rustar vi våra rekordbostäder så 
att resultatet blir bostäder som alla har råd med?  Rap-
porten visar att unga har mängder av åsikter om boendet 
och det är viktigt att de blir lyssnade på och inte minst att 
någon tar dem på allvar. De är vår framtid. Vår förhopp-
ning är att denna rapport ska ge andra inspiration att 
arbeta vidare med denna fråga. Vi på SABO kommer med 
all säkerhet att göra det.  

34    ungas syn på boende 

 6 Balanserade villkor, SABO 2010.
7 Mer information finns på www.kalmarhem.se.
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UNgAS SyN På BOENDE

B risten på bostäder för unga är stor i vissa delar av Sverige. 2011 
har rekordmånga studenter antagits vid landets universitet och 
högskolor och inför höstterminens start duggar rapportering-

arna om studenternas bostadsbrist tätt. Men det är inte bara studenterna 
som har svårt att finna en bostad. Även unga som inte studerar upplever 
samma problem. I Boverkets rapport, Bostadsmarknaden 2011–2012,  
definierar kommunerna återigen ungdomarna som den grupp som har det 
särskilt svårt att få en bostad. Antalet lediga hyreslägenheter i storstads-
regionerna eller på de större högskoleorterna är knappa eller obefintliga. 
Samtidigt är det till dessa regioner många unga söker sig.

Att hjälpa till att lösa bostadsbristen för unga är en viktig uppgift för 
de allmännyttiga bostadsföretagen. Bransch- och intresseorganisationen 
SABOs kongress 2011 gav styrelsen i uppdrag att intensifiera verksamhe-
ten med erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete kring ungdomars bo-
ende med syftet att medlemmarna bättre ska kunna möta de behov som 
finns. Året innan hade SABO redan tagit fram rapporten ”Ungas boende 
i storstäder och högskoleorter” där exempel på SABO-företagens arbete 
med ungas boende beskrevs. Rapporten du nu håller i din hand har ett 
annat fokus. Syftet är att återge en bild av hur unga tänker kring boendet. 
Hur får de tag i en bostad, hur använder de sin bostad och vad drömmer 
de om? För att göra detta har SABO gett Kairos Future i uppdrag att 
analysera vad unga skriver om boendet i de sociala medierna. Metoden de 
använt sig av är helt ny och kallas för netnografi.   

Våra förhoppningar är att denna rapport ska bidra med nya tankar och 
inspiration till det fortsatta arbetet med ungas boende. 

sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag 
Besöksadress Drottninggatan 29, Box 474, 101 29 Stockholm 
Tel 08406 55 00, fax 0820 99 04, hemsida www.sabo.se, epost info@sabo.se
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