
THE OLD MEETS THE NEW
En av de absolut viktigaste faktorerna som ett samhälle måste anpassa sig till är de 
demografiska variationer som uppstår. Födelsetal går i cykler, ibland i en uppåtgående 
trend, det har vi upplevt under större delen av 1900-talet.
 
När man ska se till en specifik grupps behov är det därför oerhört viktigt att man ser till 
hur gruppens storlek förändras över tiden. I fallet unga vuxna så är det väldigt påtagligt, 
där ser vi en stor ökning fram till 2013 för att senare se en minskning åren efter det.
Vi befinner oss alltså på en topp. År 2009 var barnafödandet på rekordnivåer igen.
Detta innebär att år 2030 kommer det en ny topp av ungdomar i ålderspannet 19-24 år. 
Då bör vi ha arbetat fram en lösning för att undvika de problem med bostadsbrist som vi 
nu står inför.
 
Befolkning
 
Under våra diskussioner kring tävlingsuppgiften så märkte vi att man måste se till hela bostads-
marknaden. Vi läste en stor mängd rapporter från Boverket, SCB och Eurostat för att kunna få en 
klar översikt. Snabbt så stod det klart för oss att man inte kan isolera en specifik grupp och enbart 
lösa deras problem, då finns det stor risk att nya uppstår någon annanstans, att problemen skjuts 
på framtiden eller att man misslyckas och får ett bestånd som är oflexibelt. Att ta ett helhetsgrepp är 
således nödvändigt.
 
Om man ser till befolkningsprognoserna så är det tydligt att unga vuxna inte utgör den största demo-
grafiska förändringen, däremot kommer gruppen äldre att öka kraftigt i antal. De kommande 50 åren 
kommer antalet unga vuxna förbli tämligen oförändrat, men vi kommer få en miljon fler pensionärer.

Bostadsmarknad

Det som skiljer dessa två grupper åt är vilka medel de har för att förverkliga sina önskemål och 
drömmar. Enligt Boverkets rapport “Hur bor morgondagens äldre?” så kommer den växande gruppen 
äldre leva under mycket bättre ekonomiska förhållanden än vad dagens pensionärer gör. Den stora 
gruppen unga vuxna har däremot inte samma goda förutsättningar, de är i mycket större utsträckning 
beroende av samhället och dess sociala strukturer. De har inte den ekonomiska makten att tillgodose 
sina behov. Förenklat så kan man säga att de unga vuxna är och kommer vara beroende av
system och samhällsliga åtgärder.

Unga vuxna är ingen attraktiv målgrupp för bostadsproducenter idag, och läget ser inte ut att
förändras till åldersgruppens fördel. Allt tyder däremot på att äldre kommer vara en attraktiv målgrupp 
för bostadsproducenter i framtiden. Köpkraften, och det stadigt ökande antalet pensionärer gör att 
man kan förutspå ett stort bostadsbyggande för just denna grupp. Som vi kan utläsa av diagrammet 
till höger, från Boverkets rapport “Bostadsmarknaden 2009–2010”, så har många kommuner svårt 
att möta både äldre och ungas behov av bostäder. Att gruppen studenter hamnar långt ner på listan 
beror på att relativt få kommuner har högskola eller universitet.
 
Boendeformer
 
Det finns vissa boendeformer där det är en stor del av beståndet är låst, där flexibiliteten är
begränsad. Detta är starkt kopplat till hur stor ekonomisk investering som man behöver göra vid en 
eventuell inflyttning. De dyraste boendeformerna är de minst flexibla. Förenklat så kan man säga att 
förhållandet är såhär:
 
Villa > Radhus > Bostadsrätt > Kooperativ hyresrätt > Hyresrätt
 
De bostadsformer som är mest intressanta för både unga och äldre är de mer flexibla; bostadsrätten, 
den kooperativa hyresrätten och hyresrätten. De äldre föredrar i något större omfattning bostadsrätten 
medan de unga föredrar hyresrätten. 
 
Likheter
 
Äldre och unga människor har många likheter i deras krav och önskemål om en bra bostad.
Trots att åldersskillnaden är stor, så befinner de sig ändå förbluffande nära varandra när det gäller 
andra aspekter. I rutan till höger så ser man likheter och skillnader illustrerat. Viktiga likheter är att 
man gärna vill bo i centrala lägen nära till handel och andra funktioner. Man har i väldigt låg
utsträckning barn och bil är långt ifrån en självklarhet. För en bostadsproducent så innebär det inga 
problem att planera bostäder för unga och äldre samtidigt. Mer om det på nästa sida. Många av de 
skillnader som vi ser mellan äldre och unga är egenskaper som vi tror skulle komplementera
varandra. I våra analyser av den nuvarande bostadssituationen, samt den förväntade utvecklingen,
så ställde vi oss frågan:
 
Om vi kan förutspå att framtiden för med sig ett omfattande byggande för äldre. Hur kan då 
deras behov och önskemål ge bättre boendesituation för unga människor? 

Svaret är enkelt, vi ser att det finns stora möjligheter att förbättra unga vuxnas boendesituation med 
små medel. Genom att äldre är en resursstark grupp kommer man möjliggöra nyproduktion av
lägenheter. Om lägenheterna sedan planeras för att passa både unga och äldre så öppnas
möjligheter för nya boendeformer.

Detta medför att det redan nu är angeläget att tänka över hur man väljer att utforma dem. För att 
anpassa dessa bostäder till äldre såväl som unga vuxna, och förbättra deras boendesituation behövs 
inga stora gester. Inga ekonomiska uppoffringar behöver göras och man kommer vinna många
sociala kvalitéer för de boende och samhället i stort. 

...visar även på andra sätt att morgondagens äldre, åtminstone 
när det gäller de samboende, har det rätt bra ekonomiskt i sitt nu-
varande boende. Jämfört med de unga paren har de väsentligt 
högre inkomster och ändå ungefär samma bostadsutgifter. De får 
därmed ett betydligt större konsumtionsutrymme per konsumtion-
senhet sedan boendet är betalt.

 Många av dem bor i villa och har ett kapital att frigöra inför ett fram-
tida bostadsbyte. Morgondagens äldre är också den grupp av dem 
vi jämför här som behöver lägga minst andel av inkomsten på boen-
det...”

“
Boverket - Hur bor morgondagens äldre

Vill bo centralt.

Åker kollektivt
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Gillar samlingsutrymmen, så som festlokaler

Gillar att socialisera sig utomhus

Hyresrätter Äldre kommer vara en resursstark grupp.

Äldre har behov av hjälp.

Äldre har mycket livserfarenhet

Unga vill ha extrajobb

Unga har mycket energi och entusiasm

Antal 19-24 och 65-79-åringar samt 80 år och äldre 1960-2009 samt prognos 2010-2060. Tusental.
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Boverket - Bostadsmarknaden 2009–2010
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Likheter och Skillnader mellan gammal och ung

Unga är positiva till kollektivboende



IN A SYMBIOSIS OF L IVING
Vi ser stora möjligheter att hjälpa unga vuxna i deras bostadssituation genom den stora 
produktionen av bostäder för äldre. Eftersom antalet unga vuxna varierar kraftigt så be-
höver man ett flexibelt bostadsbestånd. Lägenheter behöver frisättas och tilldelas unga 
innan problemen blir som störst.
 
Flexibelt bestånd

Vi har studerat två stycken typer av boenden som väl skulle kunna passa unga som äldre.
Ett äldreboende som kan fungera som studentboende samt ett flerbostadshus med lägenheter för 
äldre. Våran ide går ut på att man genom ett system tilldelar lägenheter till unga i främst under 
vissa år då man vet att det kommer vara svårt att tillgodose ungas efterfrågan på boende. Detta är 
ingen uppoffring från någons sida utan medför en mängd positiva sociala aspekter.
 
Studentboende / Äldreboende
 
Ett intressant iakttagande är hur pass lika kollektivboenden är för unga och äldre. Ett äldreboende 
har mycket stora likheter med ett korridorsboende för studenter. I våra undersökningar har vi sett 
att det skulle vara möjligt att bygga för båda grupperna samtidigt. De två grupperna har en stor rul-
lians på boende och är därmed mottagliga för att beståndet fördelas om under olika perioder. Med 
rådande krav på handikappsanpassning så finns det inga hinder för att olika åldersgrupper kan dela 
samma bostad. Både studentkorrioder och äldreboenden brukar planeras med 8-12 rum runt ett 
delat kök och vardagsrum.
 
I bilden till höger ser man en planritning från en arkitekttävling om ett äldreboende i Ljungby.
Om man studerar planlösningen så märker man snabbt att det skulle vara ett perfekt
studentboende. Arkitekten har alltså ritat ett mycket fint studentboende utan att ens tänka tanken! 
Vi har tio rum som delar på ett gemensamt kök. Uppe i vänstra hörnet så finns det ett gemensamt 
vardagsrum med balkong. I mitten så har vi ett atrium i anslutning till korridoren och köket.
Planlösningen är tänkt för ett punkthus på sju våningar. När man kommer bygga en stor mängd 
äldreboenden, varför inte då se till att de kan användas av både äldre och studenter när likheterna 
är så stora? Om arkitekten hade fått ett kombinerat boende som uppgift, vilka resultat hade inte då 
uppnåtts?
 
I fallet ovan med ett punkthus på sju våningar så tänker vi oss att de fyra understa våningarna 
används av äldreboendet medan de två översta är för studenter, den femte våningen är en buffert 
som primärt används av äldreboendet. Men om det uppstår framtida problem med bostads-
försörjningen bland studenter så ska våningen tilldelas dem under bristperioden.

Den kanske viktigaste konsekvensen av ett blandat boende är att man lyfter äldreboendet från en 
avskild instutition för sjuka och äldre till ett boende som delas av fler samhällsgrupper.
För studenterna skulle uppskattade möjligheter till extrajobb uppkomma och äldreboendet skulle ha 
lätt att hitta timanställda till dess verksamhet. På så vis så skulle äldreboenden integreras bättre i 
samhället och vi tror att folk skulle få en humanare syn och mer förståelse för äldre och äldre-
boendens verksamhet. Detta ser vi som en av samhällsfråga av yttersta vikt. Med en åldrande
befolkning står en sak står klar, det finns inget att vinna på den segregering som nu råder.
 
Flerbostadshus
 
I de fall där äldre flyttar till flerbostadshus i centrala lägen ser vi också stora likheter med boende 
som skulle passa gruppen unga vuxna. Äldre som flyttar från sin villa har relativt höga krav på 
rymlighet. Genom att ta fasta på både äldre och ungas krav på boende kan man planera
lägenheter som passar båda grupperna. Det kan vara svårt ekonomiskt att bo ensam i en
nyproducerad lägenhet som ung vuxen. Unga har en välvillig inställning till att dela lägenhet med 
en kompis. Kravet som man ställer är dock att man vill ha ett eget rum som man kan stänga om 
sig. När man planerar lägenheter för äldre så är det självklart att två äldre ska ha möjlighet att ha 
separata sovrum. I den typlägenhet vi tänkt oss, som bilden till höger visar, så utgår vi från en tvåa 
och en etta i en trespännare. Tvåan är en genomgående lägenhet av principen neutral hall. En 
tvåa kan delas av två eller tre unga vuxna alternativt av ett äldre par. Ettan kan delas av två unga 
samboende alternativt av en ensam äldre. 
 
Undersökningar visar att äldre tycker att det är jobbigt att göra stora boendeinvesteringar som att 
köpa en bostadsrätt. Man uppskattar dock ett mer direkt inflytande över sitt boende. Vi tror att den 
kooperativa hyresrätten kommer växa kraftigt i popularitet bland boenden inriktade mot äldre. Det 
är något som Sabo belyser i sin rapport “Från småhus till allmännyttan”. Insatsen i den ekonomiska 
föreningen som driver den kooperativa hyresföreningen behöver inte sättas högt. En insats på
t ex 100 000 kr skulle hjälpa till vid finansiering av nyproduktion samt vara en rimlig investering för 
både unga och äldre.

För att åstadkomma ett flexibelt bestånd i ett flerbostadshus så bör en andel lägenheter i första 
hand gå till unga respektive äldre under olika perioder. När det råder en bostadsbrist för ungdomar 
så bör en del av beståndet avsättas till unga som söker bostad. Då tänker vi oss att man skriver 
ett hyreskontrakt på max tre till fem år som alternativ till att betala en insats till den kooperativa 
hyresföreningen. När hyrestiden är över så kan lägenheten övergå till att hyras ut till äldre om man 
finner det lämpligt.
 
I praktiken innebär detta att under perioder då det finns många unga vuxna så kommer de äldre få 
något svårare att få en lägenhet, detta är dock inget problem då äldre redan har ett välfungerande 
boende och ofta så är det inte bråttom att flytta. För unga vuxna så innebär en bostadsbrist mycket 
större problem då man tvingas att bo kvar hemma längre eller att man får bo under problematiska 
förhållanden. Det kan t ex vara att bo i vardagsrummet hos en kompis. I vårt förslag så har vi tänkt 
oss en bostadsfördelning där 3/5 är bostäder för äldre, 1/5 är bostäder för unga och 1/5 är ett 
flexibelt bestånd som kan omfördelas. 

...Det är fortfarande främst äldre och ungdomar som kommunerna 
generellt lyfter fram som de grupper som har särskilt svårt att få 
en bostad. Den stadiga bristen på hyresrätter visar på behovet av 
bostäder till både äldre och unga, som många gånger efterfrågar 
samma typ av bostad...”
“

Boverket - Bostadsmarknaden 2009–2010
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Sammanfattning
 
Vi är säkra på att man kommer förbättra unga vuxnas boendesituation mycket genom att producera
boenden som kan omfördelas under olika perioder. Att antalet unga går i cykler är något som man måste 
ta hänsyn till. Äldre och unga efterfrågar i stor utsträckning samma typ av boenden. Att ha ett flexibelt 
bestånd är en stor vinst för unga då man kan undvika de stora negativa konsekvenser som bostadsbrist 
får för en ung vuxen. Att minska antalet lägenheter för äldre under vissa perioder är inget problem då de 
redan bor i välfungerande boenden. Vi ser även stora vinster i att omtolka äldreboendet från en instutition 
till ett boende, både socialt och bostadsmässigt.
Med tanke på den förväntat stora produktionen av bostäder för äldre finns det anledning att så snart som 
möjligt, ta itu med dessa frågor på ett direkt och handgripligt sätt. Vi är övertygade om att alla kommer 
vinna på det.

2013
När antalet unga 
vuxna är som störst så 
fördelas 2/5 av fler-
bostadshuset och 3/7 
av äldreboendet /
studentboendet till 
unga och studenter.

2016
När antalet unga vuxna 
minskar så fördelas 
de lediga lägenheterna 
till äldre och student-
bostäderna på buffert-
våningen blir nu äldre-
boende.

2020
När antalet unga vuxna 
är på låg nivå så
fördelas de lediga
lägenheterna till enbart 
äldre.

2025
När antalet unga vuxna 
är på väg att öka så 
fördelas lediga lägen-
heter till dem. Äldre-
boendet / student-
boendet förbereder sig 
för fler studenter.

Skala 1:200

Skala 1:200

Tävlingsförslaget
Treklövern från 
Arkitektkontoret
Arkitema K/S i
tävling om nytt 
äldreboende i 
Ljungby.

Förslaget skulle 
passa utmärkt 
som både student-
boende och äldre-
boende. Arkitek-
terna hade endast 
ett äldreboende i 
åtanke när de
ritade detta 
förslag, vilket visar 
på de stora
likheterna mellan 
studentboenden 
och äldreboenden.
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Ettan passar samboende 
unga eller en ensam äldre.

Den här lägenheten kan bebos av tre unga 
genom att man delar av köket och ger plats 
för ett extra sovrum.

Normalplan för flerbostadshus
två tvåor och en etta

Ett äldre par som sover kan 
använda ett av sovrummen 
som hobbyrum. Det stora 
köket innehåller både
vardagsrum och matplats.


