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Sammanfattning 
 
Bostadsmarknaden för äldre har vuxit de senaste åren i och med att andelen äldre ökar allt 
mer och en boendeform som har blivit populär är seniorboendet. Många äldre är köpstarka 
vilket har gjort dem till en attraktiv målgrupp på bostadsmarknaden. Seniorboendet kan 
erbjuda en social gemenskap och ökad trygget där de boende inte behöver ägna tid och energi 
åt att sköta underhållet som snöskottning och underhåll vilket många inte längre vill ta hand 
om själva. Att driva ett seniorboende är en kapitalkrävande verksamhet och för att lyckas med 
att skapa ett seniorboende som går med vinst är en affärsplan en hjälp då studier har visat att 
affärsplanering är ett sätt att få finslipa iden, organisera företaget och minska risker 
förknippade med projektet.  Affärsplaner efterfrågas även allt mer av investerare och andra 
intressenter.  
 
Författaren har i den här studien sökt ett svar på problemformuleringen: Hur kan en 
affärsplan utformas med inriktning på etablering av seniorboende? 
 
Huvudsyftet med studien är att diskutera hur företag som driver seniorboende affärsplanerar. 
Ett annat syfte är att utifrån en teoretisk referensram och empiriska studier utforma en 
affärsplan för den expansion mot seniorboende som planeras av Hållandsgården AB där 
författaren själv är verksam.  
 
Studien har gjorts i form av semistrukturerade intervjuer av åtta personer inom ledningen av 
olika seniorboenden. Hur de har affärsplanerat och vad som har varit viktigt för deras 
verksamhet har analyserats utifrån teorier kring affärsplanering kopplat till seniorboende. En 
affärsplan för Hållandsgården AB har även tagits fram för deras tänkta expansion mot 
seniorboende.  
 
Studien visar att affärsplanering är en förhållandevis ovanlig företeelse vid nystart av 
seniorboenden men att affärsplaner i stället används i större utsträckning för att styra och leda 
företaget. Detta kopplas till att affärsplanering är en tidskrävande verksamhet det finns en viss 
misstro till samt att Sverige inte har en stark tradition av affärsplanering. Delar som har visat 
sig ha stor betydelse för en affärsplan är människorna, marknaden, omvärlden och risker. En 
konkurrensstrategi för att få kunderna att lämna egna boendet i tid är av vikt samt en plan på 
hur de höga byggkostnaderna skall matchas med hyror. Även markfrågan har stor betydelse 
då det ofta är svårt att få tag i attraktiva tomter.  Största svårigheten med en affärsplan är att 
göra den realistisk och samliga respondenter påpekar att det största jobbet är att förverkliga 
iden.  
 
Studien visar även på utmaningar inom byggbranschen idag där statliga bidrag har tagits bort. 
Flera entreprenörer väljer nu att hellre renovera befintliga bostäder till att fungera som 
seniorboende än att bygga nytt. Det har även visat sig att många äldre bor i egna bostäder 
länge även om de skulle vilja flytta till bekvämare boende då det inte finns tillgängligt vilket 
leder till att dessa hus håller på att förfalla. Om seniorbostäder görs tillgängliga i större 
utsträckning kan nästa generation renovera dessa hus och stora ekonomiska besparingar göras.  
 
Vidare forskning föreslås utifrån investerares perspektiv på affärsplanering för seniorboenden 
samt en jämförande studie av privata och kommunala seniorboenden.   
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1. Inledning 
I det här kapitlet ges bakgrundsinformation för min studie. Här redogörs för ämnesval och 
problembakgrund. Detta leder fram till problemformuleringen och syftet med studien. 
Kapitlet avslutas med avgränsningar och begränsningar. 
 

1.1 Ämnesval 
 
Jag har själv tankar på att med min familjs företag Hållandsgården AB starta ett Seniorboende 
efter avslutade studier. Därför är det av intresse att få fördjupa mina kunskaper inom 
affärsplanering relaterat till seniorboende. Affärsplanering är ett ämnesområde med stor 
relevans eftersom det underlättar mycket vid en expansion av verksamheten. Vidare krävs det 
kunskaper inom flera företagsekonomiska områden och det är därför ett bra sätt att repetera en 
del vad jag har fått lära på Umeå School Of Business. Därför har jag valt ämnesorådet 
affärsplanering för min kandidatuppsats och hoppas med detta kunna skapa förutsättningar för 
att driva ett seniorboende med framgång. 
 

1.2 Problembakgrund 
 
Affärsplanering har blivit vanligare bland Svenska företag när det efterfrågas allt mer av 
intressenter som banker och investerare i en värld där konkurrensen blir allt starkare. 
Affärsplaner görs främst för att söka finansiering av entreprenader, men affärsplaner används 
även för att styra företaget och den löpande verksamheten.1 Den är ett sätt att utveckla 
företagets idé och skapar beslutssystem för både interna och externa intressenter. Ibland 
används benämningar som t.ex. verksamhetsplan, marknadsplan och affärsplattform 
synonymt med affärsplanering. En affärsplan följer dock ofta en väl etablerad praxis även om 
det inte finns en given standard för vad som skall ingå i planen. En affärsplattform skiljer sig 
från en affärsplan i det att den ger en regelbunden uppföljning av företagets utveckling i olika 
stadier som inte affärsplanen ger.2 En affärsplan kan därför kompletteras med en 
affärsplattform. 
 
Det har varit omdebatterat om en affärsplan leder till större framgång och det är svårt att svara 
på en sådan fråga då kvalitén på en affärsplan kan variera kraftigt beroende på olika faktorer. 
Vidare är det svårt att avgöra om det är affärsplanen i sig eller om det är processen av att 
planera som gör företaget mer framgångsrikt.3 Ett företag kan göra en snygg affärsplan full 
med imponerande siffror men det behöver inte betyda att den har en god kvalitet eller är 
förankrad i verkligheten. För att en affärsplan skall ha trovärdighet bör den inte bara innehålla 
mängder av siffror i form av detaljerade budgetar utan ha ett särskilt fokus på viktiga bitar 
som Människorna, Marknaden, Omvärlden och Risker.4  
 
En affärsplan tjänar många syften både internt och externt för ett företag. Externt spelar den 
en viktig roll när en nyetablering söker finansiering. Banker och andra finansiärer använder 
affärsplanen som ett sätt att bedöma eventuella risker och andra effekter med att vara finansiär 
till företaget. Internt hjälper den företagets ledning att skapa sig en bild av framtiden med 

                                                 
1Carl-Johan Arnander, Den professionella affärsplanen. Handbok för entreprenörskap och tillväxt (Sollentuna: Fakta Info 
Direkt, 2000), 16 
2 Magnus Klofsten,  Affärsplattformen. Entreprenören och företagets första år (Kristianstad: SNS Förlag, 2002), 26 
3 Frederic Delmar and Scott Shane, “Does business planning facilitate the development of new ventures?” Strategic 
Management Journal,  J, 24 (2003): 1183 
4 W. A Sahlman, "How to write a great business plan", Harvard Business Review, july-august (1997):  99 
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både korta och långsiktiga mål.5 Vad som vanligen förknippas med en affärsplan är att den är 
ett verktyg för en entreprenör att kunna starta ett nytt företag. Men det finns även en stor 
fördel med att ta fram en plan för nystarter inom befintliga företag. En intraprenad har samma 
behov av information och beslutsunderlag som en nystart av företag har, däremot är det i 
många fall så att det inte skrivs en affärsplan när det rör sig om en intraprenad. Vid 
intraprenader blir ofta det nya projektet i stället en del av det befintliga företagets planering. 
Detta leder till att många av de delar som omfattas av en affärsplan inte arbetas igenom vilket 
ofta medför oväntade konsekvenser.6 Positiva aspekter med att affärsplanera är att affärsidén 
får finslipas, företaget organiseras och risken för att företaget skall misslyckas blir mindre.7 
Negativa aspekter kan vara att det tar tid från ledningen som annars skulle kunna läggas på 
aktiviteter förknippade med att snabbt ta vara på möjligheter på marknaden.8 Entreprenader är 
många gånger förknippat med stora risktaganden men ju större kunskaper som finns inom den 
marknaden nyetableringen befinner sig i ju lättare blir det att tacklas med de utmaningar som 
finns. Det bör vara i ledningens intresse att eliminera risker så långt det är möjligt.9 
  
En stor marknad som växer stadigt är inom boende för äldre och seniorboenden för de som är 
över 55 år blir allt vanligare i Sverige. Många äldre har en stark köpkraft och är därför en 
attraktiv målgrupp på bostadsmarknaden. Det är idag färre pensionärer som tillhör de med 
lägst inkomst och även de som är på väg att pensioneras har ofta goda ekonomiska 
förutsättningar.10 Särskilt hos de pensionärer som är sammanboende finns det en väldigt stark 
köpkraft. Däremot ser den ekonomiska situationen något annorlunda ut för ensamstående 
äldre.11 De äldres hälsa har även blivit bättre över lag under de sista åren. Det är allt vanligare 
att pensionärer motionerar och färre uppger sig ha psykiska problem.12 Detta gör att äldre har 
större förutsättningar att bo en egen bostad i stället för att hamna på ett särskilt boende. Även 
att många äldre bor tillsammans och hjälper varandra gör att de klarar sig längre i egen 
bostad. 
 
Sveriges befolkning åldras allt mer och frågan hur de äldre skall bo har under lång tid varit en 
aktuell fråga. Under de kommande åren står Sverige inför nya utmaningar då antalet äldre 
beräknas öka markant. År 2030 beräknas 23 procent av Sveriges befolkning vara över 65 år 
jämfört med 17 procent 2003.13 Detta medför att nya lösningar behöver skapas på 
boendemarknaden. Tidigare var det främst familjens uppgift att omhänderta de äldre men 
under 1900-talet ändrades situationen i och med att den offentliga sektorn tog över mer av 
ansvaret. Under första halvan av 1900-talet byggdes flera statliga anläggningar vilka blev 
ålderdomshem och servicehus. Det fanns dock ett utbrett missnöje med hur dessa fungerade 
och nyheter kom ut i media att de som bodde på ålderdomshem levde under vidriga villkor. 
Pressen på regeringen att göra situationen bättre blev allt större speciellt efter det att boende 
på kommunala institutioner fick rösträtt 1945.14  
 
Under åttiotalet trädde socialtjänstlagen i kraft med nytt fokus på de äldres rätt till att få hjälp 

                                                 
5 Amir M. Hormozi, Gail S. Sutton, Robert D. McMinn, Wendy Lucio, “Business plans for new or small businesses: paving 
the path to success” Management Decision, 40/8 (2002): 761 
6 Sahlman, 100 
7 Frederic Delmar and Scott Shane, “Does business planning facilitate the development of new ventures?” Strategic 
Management Journal,  J, 24 (2003): 1180 
8 Ibid., 1166 
9 Sahlman, 105 
10 SOU 2003:91. Äldrepolitik för framtiden: 96 
11Ibid., 101 
12Ibid., 95 
13Ibid., 19 
14 Jan Paulsson, Det nya äldreboendet. Idéer begrepp, byggnader och rum. (Värnamo: Svensk byggtjänst, 2002), 13-23 
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hemma och bestämmanderätt över sitt eget boende. Nu skulle de äldre inte bara tas om hand 
utan få en meningsfull vardag och livskvalitet. Detta gjorde i sin tur att alternativa 
boendelösningar växte fram och en av dessa som har blivit särskilt populär med en allt mer 
växande marknad är seniorboendet. Ett seniorboende är oftast riktat till de som är äldre än 55 
år och har gemensamma utrymmen med gemenskap och tillgänglig service för de som önskar. 
Under åren 1992 till 2005 har antalet seniorbostäder ökat från 7000 till 19000.15 Antalet 
seniorboenden fortsätter att växa och det är nu en marknad som har stor potential. Till en 
början var de flesta seniorboenden privat ägda men idag är situationen den omvända när 
kommunerna har börjat se de positiva aspekterna med boendeformen. Vad som gör boendet 
attraktivt är inte låga boendekostnader då en stor del av de äldre har bostäder som är svåra att 
konkurrera med i pris. I stället är det ofta det sociala livet som lockar och andra förmåner 
kopplade till seniorboendet. För äldre vilka bor i villor och bostadsrätter i attraktiva områden 
är det däremot inga problem att kunna finansiera det nya boendet. Det egna hemmet är ofta 
svårt att anpassa till livet som pensionär med stora utrymmen, trappor och renoveringsbehov. 
Seniorboendet däremot är utformat så att äldre skall kunna leva där så långt det är möjligt.16  
 
Jag anser att för att en nyetablering av seniorboende skall ha så goda förutsättningar som 
möjligt att lyckas krävs det en affärsplan. Denna affärsplan bör dock vara väl genomarbetad 
och grunda sig på noggranna undersökningar och behandla de delar som är relevanta. Hur 
andra företag har gått till väga vid etablering av seniorboende är även en viktig insikt som 
underlättar för nya etableringar. Vilken betydelse affärsplanering har för seniorboenden är 
dessutom inget som det tidigare har bedrivits någon forskning inom. 

 

1.3 Problemformulering 
 
Hur kan en affärsplan utformas med inriktning på etablering av seniorboende? 
 

1.4 Syfte 
 
Studiens syfte är att diskutera hur företag som driver seniorboende affärsplanerar. Ett annat 
syfte är att utifrån en teoretisk referensram och empiriska studier utforma en affärsplan för 
den expansion mot seniorboende som planeras av Hållandsgården AB.  
 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
 
Studien kommer att omfatta intervjuer med andra företag vilka har startat och driver 
seniorboende i Sverige. Det kommer inte att läggas någon större vikt på jämförelser mellan 
offentligt och privat boende då detta skulle leda till en för stor omfattning på arbetet. Jag 
kommer inte heller att behandla frågor som rör livets slutskede och vilka boendeformer som 
är att föredra vid kraftiga funktionshinder då ett seniorboende inte ger förutsättningar till att 
assistera dem med kraftiga funktionsnedsättningar. Att intervjua och transkribera är ett 
omfattande arbete, för att uppnå djup i studien har jag valt att göra intervjuer av personer i 
ledningen av andra seniorboenden. Det skulle vara intressant att intervjua många fler grupper 
men det skulle då påverka kvalitén av arbetet. Även detta skulle medföra ett omfattande 

                                                 
15Sveriges kommuner och landsting. Seniorbostäder. Resultat av en enkät om seniorbostäder, 55+ eller 65+ bostäder i landet, 
(2005): 3 
16 Boverket. Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering. December, (2002): 23-24 
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arbete i uppsatsen. Delar som berör affärssystem och organisation kommer inte heller att 
behandlas inom affärsplanen. Jag skulle gärna ha gjort en mer detaljerad affärsplan för 
Hållandsgårdens expansion, men eftersom det är ett tidskrävande arbete och att det då skulle 
framkomma konfidentiell information har planen presenterats i den form den nu har. 
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2. Beskrivning av Hållandsgården AB 
Här ges en överblick av företaget studien riktar sig till i första hand för att läsaren skall få en 
djupare inblick i studiens bakgrund och syfte.  
 
Hållandsgården AB har insett möjligheterna med att starta ett seniorboende i nära anslutning 
till den gård som ligger två mil öster om Åre. Företaget drivs i privat regi av familjen Eklöv 
vilka har haft den i sin ägo sedan 1997. Hit kommer gäster året runt för att besöka den 
Jämtländska fjällvärlden och att ta del i det utbud som erbjuds. Hotellet var tidigare ett 
pensionat vilket drevs av en bondfamilj för över 100 år sedan och det har bedrivits 
hotellverksamhet i över 40 år.  Gården har nu en inriktning på bygdens kultur och natur och 
det är nära till flera fjäll inom en timmes bilfärd.  
 
Under vinterhalvåret är hotellet belagt med skidturister vilket till största delen utgörs av läger 
och andra större grupper. På sommaren dominerar bussgrupper och konferenser med olika 
teman. En av gårdens största målgrupper är kyrkan och som en följd av det kommer många 
konfirmandläger, pensionärsgrupper och församlingsresor. Hållandsgården har även på senare 
år profilerat sig som pilgrims och kulturcentrum. Detta knyter an till den vandringsled som 
går genom bygden. St Olavsleden är uppkallad efter Norges kung Olav och historien berättar 
att Konungen själv år 1030 skulle ha druckit ur en källa i närheten av gården. Många var det 
som vandrade längs den leden i konungens fotspår fram till reformationen och idag har det 
åter blivit en populär vandringsled. Även Karl den XII:s Karoliner vandrade igenom trakten 
och den historia som finns kring det är en del av gårdens utbud. I nära anslutning till hotellet 
ligger Ristafallet känt från filmen Ronja Rövardotter som Glupafallet. Det är ett naturskönt 
område med stor variation genom de fyra årstiderna. Vid Hållandsgården ligger även Hållands 
Folkhögskola som varje år har ungefär tio kurser av vilka de flesta riktas mot pensionärer och 
det finns ett samarbete mellan dessa. På folkhögskolan finns tillgänglighet till sporthall, 
bagarstuga, färg och form vilket är uppskattat av gårdens gäster. 
 
Under vintern är de flesta ute efter skidåkningen i antingen Åre eller de andra anläggningarna 
såsom Trillevallen vilka samtliga ligger inom tjugo minuters avstånd med bil. Sommaren och 
hösten är tiden för fiske, bärplockning och fjällvandring. I stort finns det alltid något att göra 
för den som uppskattar att vara i naturen och hotellet har öppet största delen av året. Många 
av fjällen är lämpliga utflyktsmål för människor med funktionshinder och är väldigt 
uppskattade. Under 1999 byggdes en kyrka i medeltidsstil, en så kallad stavkyrka på gårdens 
mark där gäster samlas för konserter, andakter och annan verksamhet. Även dop och vigslar 
har förrättats där. Gården med en omsättning på cirka tre miljoner har lyckats klara sig i en 
tuff bransch där konkurrensen är stor och det inte alltid är lätt att ha god beläggning. Familjen 
Eklöv köpte gården av EFS vilket är en del av den svenska kyrkan när verksamheten inte gick 
bra och gården var på väg mot en likviditetskris. Hållandsgården har nu fått en god lönsamhet 
och funderingar finns på att utöka verksamheten.  
 
Många pensionärer har besökt gården och haft väldigt positiva erfarenheter av dels området 
men även vad som erbjuds vilket har lett till ett stort kontaktnät och några av gästerna har 
uttryckt en önskan att kunna bo på Gården på äldre dagar. Detta har gjort att tanken har väckts 
på att starta ett seniorboende som en utökning av gårdens utbud. Ledningen på hotellet har 
däremot inte tagit fram en affärsplan för expansionen och de vet inte än vad en sådan satsning 
skulle innebära. En dröm finns om att hus skulle kunna byggas med lägenheter där 
pensionärer kan få ett bra boende med god service som ett alternativ till andra former som 
finns idag.  
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3. Vetenskapliga utgångspunkter 
I det här kapitlet beskrivs studiens utgångspunkter såsom förförståelse och kunskapssyn. 
Vidare beskrivs studiens perspektiv och angreppssätt samt vilken metod som har valts.  Efter 
detta beskrivs de teorier som studien behandlar och kritik av dessa.  

3.1 Förförståelse 
 
Det är omöjligt för en forskare att vara helt fri ifrån värderingar. Tidigare erfarenheter och 
kunskaper inom området kommer att påverka studien på flera sätt. Förkunskaper styr urvalet 
av information och även tillvägagångssätt.17 Jag vill därför redogöra för vilken förförståelse 
jag har inom området. Inom affärsplanering har jag fått mina kunskaper från vad jag har 
studerat inom företagsekonomi. Det är främst kurserna marknadsföring 5p samt 
entreprenörskap 5p som har lagt en grund för förståelsen av affärsplanering. Även på 
momentet vetenskaplig metod skrev jag om affärsplanering kopplat till Hållandsgården men 
då med vikt på organisation och den löpande verksamheten. Jag har däremot aldrig skrivit en 
komplett affärsplan för ett företag och har därför inte någon praktisk erfarenhet av ämnet. 
Detta har gjort att jag har behövt läsa in mig ytterligare i ämnet för att få en större kunskap 
vilket har tagit en del tid, och kan ha medfört att omfattningen på affärsplanen blivit 
begränsad. Det kan även ha resulterat i att vissa delar av affärsplanen inte behandlats med lika 
stort djup som det skulle kunna ha gjort om jag hade haft större kunskaper om detta från 
tidigare. Vad gäller seniorboende har mina förkunskaper varit nästan obefintliga, jag har inte 
läst någon kurs som relaterar till äldres boende eller något liknande. Att det fanns flera olika 
benämningar på äldres boende var främmande för mig, äldreboende var det ord som jag var 
mest införstådd med som en allmän term, och ordet seniorboende var en ny term för mig. Min 
begränsade förförståelse är dels en anledning till att jag vill skriva om detta ämne men kan 
också ha påverkat studiens kvalitet i hur djupt jag har kunnat gå då det krävs mycket inläsning 
för att uppnå en god kunskapsnivå18. Den praktiska förförståelsen jag har i och med att jag är 
engagerad i Hållandsgården AB har gjort att jag har kunnat tolka studien in i den situation 
företaget befinner sig i. Det kan även medföra att information som samlas påverkas av mitt 
engagemang i Hållandsgården och därför inte ger en lika objektiv bild som om jag skulle vara 
utan koppling till Hållandsgården.  
 

3.2 Kunskapssyn 
 
I studien försöker jag att skapa en förståelse för hur andra företag affärsplanerar och vilka 
moment som har varit viktiga vid etablering av olika seniorboenden. Forskningsprocessen och 
dess slutsatser är färgad av den kunskapssyn forskaren har och genom att studera en företeelse 
påverkar även forskaren den omgivning som studeras19. Om världen är komplex är det som 
rör människan och hennes beteenden ännu mer komplicerat. Detta behöver inte betyda att en 
forskare inte har förmågan att vara mer eller mindre objektiv, tvärtom skall en forskare sträva 
efter att vara objektiv men vara medveten om sina begränsningar och sin egen påverkan på 
omgivningen.20 Jag anser det därför som mer lämpligt att anta en tolkande syn på verkligheten 
eller hermeneutiskt perspektiv ställt mot ett positivistiskt. Med hermeneutik menas att 
forskaren strävar efter att få en empatisk förståelse och försöker att tolka det som observeras 
och sätta in det i sitt sammanhang.21 Jag har strävat efter att studien skall kunna användas av 
                                                 
17 Alan Bryman och Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder (Slovenien: Liber Ekonomi, 2005), 43 
18 Rolf Ejvegård, Vetenskaplig metod. (Lund: Studentlitteratur, 2003), 24 
19 Bryman och Bell, 42 
20 Ibid., 60 
21 Bryman och Bell, 29 
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människor i andra sammanhang och inte bortse från sådant som kan appliceras i andra 
kontexter. Men jag har genom mitt eget intresse och engagemang inom Hållandsgården AB 
sökt sådant material som har relevans för mig.  

3.3 Perspektiv 
 
För att få en god inblick i hur affärsplaner används och utformas vid etablering av 
seniorboenden görs denna studie ur entreprenörens samt företagsledningens perspektiv. Med 
detta söks en förståelse för vilken betydelse affärsplanering har för ett seniorboende och dess 
intressenter. I första hand har jag försökt att få kontakt med entreprenören eftersom den är den 
som bör ha störst överblick över företagets helhet. Där det inte varit möjligt har intervju gjorts 
med den som företaget själv har ansett vara den som har störst förståelse för affärsplanering. 
Att enbart intervjua entreprenörer skulle belysa affärsplanens betydelse vid företagets start 
men en fördel med att även intervjua andra utom entreprenören i företagets ledning är att 
information inom områden där entreprenören saknar djupgående kunskaper behandlas. Brister 
med att enbart utgå från ledningens perspektiv är att entreprenörer och de i företagets ledning 
inte behöver se den fulla betydelsen av en affärsplan. Andra intressenter som finansiärer och 
beslutsfattare inom kommunen tar ofta del av affärsplaner. Det är därför en risk att viktig 
information kring vad som är viktigt med en affärsplan faller bort genom att dessa perspektiv 
inte finns med.  
 

3.4 Angreppssätt 
 
Denna studie utgår ifrån teorier som finns kring affärsplanering och seniorboende. Med 
anledning av att jag ansåg mig behöva mer kunskaper inom både affärsplanering och 
seniorboende inleddes denna studie med inläsning på respektive område. Utifrån det som 
framgick i teorin gjordes en intervjumanual vilken användes vid samtliga intervjuer. Det 
material som framkommit i intervjuerna bearbetades sedan och lade en grund för hur en 
affärsplan kan utformas. Sedan togs en affärsplan fram i samråd med ledningen på 
Hållandsgården. I en deduktiv studie tar forskaren utgångspunkt i teorin för att sedan gå 
vidare och göra en datainsamling.22 Utifrån de observationer som utförs jämför forskaren det 
empiriska materialet med det teoretiska. Denna studie kan därför sägas vara deduktiv. 
 

3.5 Kvalitativ metod 
 
En affärsplan innehåller många olika moment och det är därför att föredra att få ett så brett 
perspektiv som möjligt men ändå detaljerat. Med anledning av detta har jag valt att göra en 
kvalitativ studie. En kvalitativ metod gör det lättare att se i detalj hur olika företag har använt 
sig av affärsplanering. Detta eftersom affärsplanering är ett förhållandevis vitt begrepp med 
många olika delar där de kan se ut på olika sätt vilket försvårar för enkäter vilket anses skulle 
bli något begränsad. En kvalitativ metod möjliggör även att problem som inte har behandlats i 
teorin kan uppkomma och bidra till kunskapsutvecklingen.23  
 

3.6 Val av teori och sekundärkällor 
 

                                                 
22 Ibid., 23 
23 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. 
(Lund: Studentlitteratur, 2002), 43 
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För denna uppsats har utgångspunkten i första hand varit vetenskapliga artiklar, böcker och 
statliga publikationer. Böcker som rör affärsplanering kommer delvis från tidigare kurser samt 
Umeå Universitetsbibliotek. Böcker om seniorboende och liknande kommer samtliga från 
Umeå Universitetsbibliotek.  De sökord som användes för att finna litteratur på biblioteket var 
ord som, affärsplanering, affärsplan, business planning, business plan, seniorboende, äldre, 
äldreboende, senior, och metod. Genom att söka vidare i litteraturförteckningarna hittades 
mer litteratur och det som ansågs vara relevant lånades. De statliga publikationerna hittades 
främst genom sökning på internet. Publikationen SENIOR 2005 söktes upp efter att ha fått 
tips om den. Information söktes även på boverkets hemsida www.boverket.se, SCB 
www.scb.se och Statens offentliga utredningar www.sou.gov.se.  För att hitta vetenskapliga 
artiklar söktes inom databaser på Umeå Universitetsbibliotek. Här användes sökningen i 
företagsekonomiska databaser som Business Source Premier(EBSCO) och Emerald Fulltext. 
Sökord där var ord som business planning, business plan och strategy. Här gavs det oerhört 
många träffar och då söktes på business plan success för att begränsa sökningen. Då gavs 
13930 träffar. Bland dessa var Sahlmans artikel som även finns med Lindholm Dahlstrands 
bok. Även Hormozis artikel hittades. Från dessa leddes jag vidare genom att titta i 
litteraturlistan.  I sökmotorn Google Scholar sökte jag på ord som seniorboende 68 träffar. En 
av träffarna var en artikel av Gert Sundström om seniorboende på Vättergården. Genom 
litteraturförteckningen där leddes jag vidare i sökningen. De artiklar jag använt är de som jag 
anses vara relevanta för studien. Teoretiska modeller såsom Maslows behovstrappa har 
använts för att se vilka behov en affärsidé bör möta eftersom att denna ofta används föra att 
åskådliggöra människans behov. Porters teori om marknadskrafterna används ofta vid 
affärsplanering och därför har jag valt att ta med denna.   
 

3.7 Kritik av teori och sekundärkällor 
 
De flesta av böckerna som behandlar seniorboende är produkter av statliga utredningar och 
anses därför ha en hög tillförlitlighet. Utöver dessa finns det inte många böcker skrivna kring 
ämnet seniorboende och jag har försökt att komma över samtliga, dessa anser jag inte har 
information som skulle vara vinklad på något sätt då de mest beskriver historiken. Detsamma 
gäller de publikationer jag har använt från SCB och boverket. De böcker som behandlar 
affärsplanering är böcker som jag dels själv har använt i tidigare kurser och som används av 
företag vid affärsplanering dessa torde även ha god tillförlitlighet. Av de vetenskapliga 
artiklarna är dessa skrivna av personer som anses ha hög status inom den företagsekonomiska 
forskningen. William Sahlman är professor på Harvard Business School och har många års 
erfarenhet inom affärsplanering. Michael Porter är även han erkänd specialist inom området 
strategi och jag har läst artiklar av honom under tidigare kurser. En kritik som har riktats mot 
honom är dock att hans teorier ej är empiriskt vederlagda. När det rör hans teorier kring 
marknadens fem krafter anser jag dock att dessa ger en god förklaring på hur konkurrens 
fungerar i praktiken, främst eftersom denna teori används flitigt av affärsplanerare. Samtliga 
artiklar på engelska är sådana som har granskats av experter och jag anser därför att 
tillförlitligheten på även dessa är hög. En artikel från SCB:s tidskrift välfärd finns med i 
hänvisningarna men eftersom diagram och slutsatser kommer av SCB:s statistik anses 
reliabiliteten vara god. Maslows behovspyramid är en omdiskuterad modell men ofta använd. 
Min egen syn på denna är att den inte är en objektiv bild av hur människors behov 
tillfredställs utan snarare är en hjälp att förstå och försöka täcka in områden som är viktiga. En 
brist kan vara om man inte ser människan som en helhet och bara försöker möta de behov som 
anses vara grundläggande.   
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4. Teoretisk referensram samt historik 
I detta kapitel ges en teoretisk grund för studien genom att beskriva seniorboendets historik 
vilka behov äldre kan tänkas ha och vad en affärsplan är. Vidare beskrivs affärsplanens 
struktur och de olika delarna behandlas enskilt.  

4.1 Seniorboendets historik 
 
Historiskt har äldre tagits hand om först och främst av familj och släkt men även ideella 
organisationer har haft en stor betydelse. Under 1900 talet kom den offentliga sektorn att ta 
över mer av ansvaret för de äldre, vilket resulterade i att flera ålderdomshem byggdes. Det 
första ålderdomshemmet invigdes 1896 i slottsskogen i Göteborg och flera andra började 
därefter byggas runt om i landet. Dessa byggnader eller inrättningar skapades för att så 
rationellt som möjligt kunna ta hand om de äldre, vilket gjorde att de kom att behandlas på ett 
sätt där individen och dess livskvalitet fick liten plats.24   
 
Ålderdomshemmen fortsatte att expandera och 1947 togs ett beslut i riksdagen att tio procent 
av landets äldre skulle bo på anstalt. Beslutet togs trots stora protester och den största 
pensionärsorganisationen SPF bedrev lobbyverksamhet vilket ledde fram till att Ivar Lo-
Johansson startade en granskning av den Svenska äldrevården. Mycket av den misär som 
rådde på dessa hem kom fram i media. Medan processen pågick började privata initiativ med 
hemhjälp för äldre att komma igång.25 Äldre fick även en starkare ställning i samhället tack 
vare att människor på kommunala vårdinrättningar fick rösträtt 1945. ”Hemvård i stället för 
vårdhem” blev mer och mer en inriktning i politiken.26 I och med att äldre fick en större 
bestämmanderätt över sitt boende växte flera boendeformer fram. Dessa varierade mellan att 
vara kommunala och privata. Pensionärslägenheter blev vanliga på 60-talet och ordet 
ålderdomshem med dess negativa laddning ersattes med servicehus.27  
 
När socialtjänstlagen trädde i kraft i början på 80-talet fick äldre en ännu större 
bestämmanderätt när tonvikt lades på principer som självbestämmande och integritet. Äldre 
skulle kunna ha möjligheten att få en meningsfull tillvaro och möjligheten till ett 
individanpassat boende.28 Äldre ville nu bo kvar i sitt hem men även det var inte utan 
komplikationer då många blev sjuka och bodde i hem som inte kunde möta deras särskilda 
behov. Detta skapade en ny marknad och begreppet seniorboende kom in i bilden. Ett 
seniorboende kan definieras som ett boende vilket inte är en del av den offentliga 
äldreomsorgen men heller inte den privata vården och där de boende måste vara minst 55 år.29 
1992 fanns det ca 7000 seniorbostäder och 2005 hade antalet ökat till ca 19000. Intressant att 
notera är även att år 2000 var endast 24 procent av seniorbostäderna kommunalt ägda jämfört 
med 60 procent år 2005. Många av kommunernas servicehus har gjorts om till seniorbostäder 
och lägenheter har byggts om till seniorboenden.30 Det är dock svårt att avgöra om det är stor 
skillnad på de kommunala seniorboenden och de servicehus som tidigare var i samma lokaler. 
Kanske är det i vissa fall bara en ändring på namnet.  
 
Idag ses en ännu större ökning på antalet äldre som väljer att bo hemma. En anledning till 

                                                 
24 Paulsson, 18-22 
25 Gert Sundström. Vättergården, ett seniorboende i Jönköping. Institutet för gerontologi. Hälsohögskolan i Jönköping. (Mars 
2002): 3 
26 Paulsson, 23 
27 Ibid., 25 
28 Ibid., 33 
29 Sundström, 1 
30 Sveriges kommuner och landsting, 3 
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detta är att äldre över lag har fått en bättre hälsa och därför kan fungera så pass bra att de kan 
klara sig i sin egen bostad. En viss ökning av den kommunala hemtjänsten har även ägt rum 
vilket har bidragit till att äldre får större möjligheter att bo kvar i sitt hem en längre tid. Men 
den största anledningen är att äldre allt mer får hjälp av anhöriga.31 De som anser sig ha ett 
stort behov av hjälp är framför allt personer över 80 år. SCB presenterade siffror år 2006 som 
visade att av personer över 80 år var 60 procent av kvinnorna och 45 procent av männen i 
stort behov av hjälp. Under 80-talet var det 75 procent av kvinnorna och 80 procent av 
männen vilka hade stort behov av hjälp.32   
 
Många äldre lever i egna hus och villor med låga boendekostnader. Flera av de som har egna 
hus hade lån under inflationen under 70 och 80-talen. Av de i åldrarna 50-64 år bor hela 55 
procent i eget hem.33 Dessa har en årlig bostadsutgift på 60 000 kr exklusive alternativkostnad 
för det kapital som är bundet i huset eller villan.34 De som är samboende vuxna över 65 år har 
en disponibel inkomst på 250 000 kr35 vilket ger att boendet för en pensionär boende i villa 
blir ca 25 procent av den disponibla inkomsten. Problemen för pensionärer när det avser 
boende kommer när bostaden måste anpassas till deras förutsättningar. Den man bor med 
kanske avlider eller barn flyttar och behov av bättre servicenivå uppstår av hälsoskäl.36 
Bostäder byggda på 40 och 50-talen med flera våningar saknar även hiss vilket leder till 
komplikationer. Vidare är de hus som byggdes på sjuttiotalet förknippade med problem då de 
ofta har fukt och mögelskador på grund av bristande underhåll och i vissa fall beroende på 
byggfusk och dålig ventilation. Om dessa bostäder inte blir tillgängliga för nästa generation 
på bostadsmarknaden och får renoveras kanske de kommer att stå tomma framöver och 
förfalla.37 Vidare ökar antalet äldre i Sverige genom att dödligheten har minskat. Från 2004 
till 2050 beräknas medellivslängden för män öka med 5,5 år och kvinnors livslängd med 3,7 
år. En stor grupp av åldrande 
människor är fyrtiotalisterna som 
kommer att medföra en stor förändring 
i Sveriges åldersstruktur. (Fig 4:1)  
 
År 2005 fanns det 487 000 personer 
över 80 år. Detta är en fyrdubbling 
sedan 1950. Fram till år 2015 beräknas 
antalet människor över 80 år vara i 
stort sett det samma som idag men 
sedan beräknas det att bli en stor 
ökning. År 2020 förväntas antalet vara 
525 000 personer till att bli 755 000 
personer år 2030.38 En sådan markant 
ökning av äldre skapar stora behov av 
nya boendeformer.   Fig 4:1 Ålderspyramid39 
  

                                                 
31 SCB, Äldres levnadsförhållanden – Arbete, ekonomi, hälsa och sociala nätverk 1980–2003 (2006), 228 
32 Artikel i SCB:s tidskrift Välfärd Nr 3 (2006): 4 
33 Boverket, 12 
34 Ibid., 16 
35 Ibid., 20 
36 SCB, Äldres levnadsförhållanden, 228 
37 Boverket, 23-24 
38 SOU 2003:91. Vård och omsorg. Bilagedel C, 43 
39 Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2005 
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Utöver dessa växer även andelen yngre äldre 
mellan åldrarna 65-79 år. Från 2005 till 2030 
förväntas dessa att öka med 435 000 personer.40 
Jag anser att dessa faktorer gör att seniorboende 
är ett attraktivt alternativ för äldre. Hälsan hos 
de över 55 år har blivit bättre vilket skapar 
goda förutsättningar för att bo i en sådan form. 
Vidare skulle hus frigöras till nästa generation 
om fler äldre flyttar till seniorboende. Här kan 
de även ta hjälp av varandra och på så sätt få 
flera behov mötta på samma gång. 
     Fig 4:2 Befolkningsprognos41 
 

4.2 Äldres behov 
 
En affärsidé möter ett behov hos kunden och det är därför viktigt att få en bild om vilka 
specifika behov som kunden har. Abraham Maslow med sin berömda behovstrappa beskriver 
människan utifrån de olika behov som finns och varför människor drivs av olika behov under 
olika tider i livet. Människans behov kan rangordnas utifrån vad som är mest fundamentalt för 
att överleva till det som vi är i minst behov av för vår överlevnad (Fig 4:3). 

 
Fig 4:3 Maslows behovspyramid, egen översättning.42 
 
Lägst ned på trappan är behov som är av rent fysisk karaktär som mat, dryck och sömn. Sedan 
kommer behov av trygghet och sociala behov som att känna tillhörighet och kärlek. Längre 
upp i trappan är behov av status, erkännande och självkänsla. När dessa behov är mötta söker 

                                                 
40 SOU 2003:91. Vård och omsorg. Bilagedel C, 43 
41 Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2005  
42 Kotler et.al, Principles of Marketing. Fourth European Edition (Spain: Pearson Prentice Hall, 2005), 269 
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människan efter kognitiva behov som att förstå och estetiska behov av ordning och skönhet. 
Längst upp är självförverkligandet där människan vill utveckla sig själv och upptäcka vem 
hon är.43  
 
Utifrån denna modell kan frågan ställas hur ett seniorboende kan möta behov hos de boende? 
Ett boende möter grundläggande behov hos människan. Boendet ger oss en plats att sova med 
tak över huvudet och mer därtill. Rent vatten och kök gör att vi har de fundamentala behoven 
tillfredställda. För äldre kan det även vara aktuellt att få hjälp med att möta grundläggande 
behov. Ju äldre en människa blir ju mer fokus blir det på att få kroppen att fungera på ett bra 
sätt. Många seniorboenden har inte matservering men det kan vara en fördel om bra lösningar 
kan skapas för de boende att enkelt ha tillgång till bra mat. Seniorboende ger även trygghet 
och möter de sociala behov som finns genom att flera bor nära varandra och också genom att 
ha god service tillgänglig. Gemensamma utrymmen finns för att skapa gemenskap kring olika 
intressen. Att ett seniorboende skapar status och erkännande är kanske inte lika självklart men 
ett bra boende borde i alla fall inte ha låg status och ge en dålig självkänsla för de boende. I 
stället kan det ges en tillgörighet och värde genom att tillhöra en grupp människor som har 
valt liknande livsstil. Kognitiva och estetiska behov kan mötas genom kurser och andra 
aktiviteter som ordnas för de som bor på seniorboendet. Även var boendet är beläget kan 
spela en stor roll om det är ett naturskönt område eller inte.  
 

4.3 Vad är en affärsplan? 
 

”En affärsplan är en omfattande och väl strukturerad beskrivning av en planerad eller 
existerande affärsverksamhet, dess operativa miljö och förutsättningarna – organisatoriskt, 

ekonomiskt, personellt och tekniskt – för hur den skall ledas för att nå de mål som 
affärsplanen anger.”  Arnander, Carl-Johan (2000) 

 
Affärsplanen är omfattande i det att den tar inte enbart lyfter fram företagets olika delar med 
budgetar etc. utan i detalj beskriver dels företaget men även företaget i förhållande till dess 
intressenter. Den kan sägas vare en karta och bildar på så vis en detaljerad men på samma sätt 
överskådlig bild av företaget. En affärsplan är även väl strukturerad och följer en mall som 
inte varierar särskilt mycket mellan olika företag. Även om det inte finns en standard som 
säger hur en affärsplan skall vara utformad finns det en väl etableras praxis i upplägget.44  
 
Det finns flera anledningar till att skriva en affärsplan. Ofta förknippas affärsplanering med 
entreprenörskap och starter av nya företag. Tanken är då att underlätta finansieringen då 
banker och andra finansiärer vill kunna få en insikt i det tänkta företaget. Investerare vill 
kunna göra en bedömning av vilka risker som är förknippade med företaget, och hur mycket 
avkastning som kan tänkas ges på det investerade kapitalet. I Sverige har vi inte en lika stark 
tradition av affärsplanering som i anglosaxiska länder, där de lägger en stor vikt på att ta fram 
en affärsplan.45 Det är först på senare år som affärsplanering har fått en större betydelse inom 
svenskt näringsliv och nu är det mer vanligt att banker och andra intressenter efterfrågar en 
affärsplan.46 Det är inte bara vid nyetableringar av företag som affärsplanering används. 
Affärsplaner används även kontinuerligt i företag som ett styrmedel.47  

                                                 
43 Kotler et.al, 269-271 
44 Åsa Lindholm Dahlstrand, Teknikbaserat nyföretagande. Tillväxt och affärsutveckling (Lund: Studentlitteratur, 2004), 255 
45 Arnander (2000), 16 
46 Carl-Johan Arnander, Den professionella affärsplanen. Begrepp, modeller och struktur för finansiering och tillväxt. 2:a 
omarbetade upplagan (Stockholm: Thomson Fakta, 2007) 
47 Arnander (2007), 28 
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Vid intraprenader tar företag oftast inte fram en ny affärsplan. Den nya verksamheten styrs i 
stället genom att företaget tar fram budgetar och nödvändig information för projektet. Detta är 
ett område där vissa menar att affärsplanering borde användas oftare. En intraprenad har 
samma informationsbehov som en entreprenad och därför har företaget mycket att tjäna på att 
ta fram en affärsplan för den nya verksamheten. William A. Sahlman professor på Harvard 
Business School och själv investerare menar i en artikel om affärsplanering att affärsplaner 
för entreprenader bör ha samma upplägg som för en entreprenad. Till exempel är det viktigt 
att beskriva vilka människor som är engagerade i det nya projektet och att analysera 
möjligheterna som finns och sammanhanget. En detaljerad beskrivning av vilka risker det 
finns med projektet är extra värdefullt. Ofta när ett företag enbart tar fram enkla budgetar för 
ett nytt projekt kommer förr eller senare flera oväntade saker inträffa, vilket skulle ha kunnat 
förutses om en affärsplan hade tagits fram.48  
 
Trots att affärsplaner används i stor utsträckning bland företag är det ett mångdebatterat ämne 
om affärsplaner verkligen leder till större framgång hos företag. Det är många faktorer som 
spelar in och som kan göra att en affärsplan ger en missvisande bild av ett företags framtid. 
Det har ofta lagts ned mycket energi på siffror och budgetar men andra viktiga delar har 
försummats när företag har tagit fram sin affärsplan. Beroende på antaganden går det att göra 
en plan som ser imponerande ut men saknar ett hållbart innehåll. En affärsplan är inte en 
garanti på att ett företag kommer att lyckas i verkligheten 49 Det är även svårt att avgöra om 
det är affärsplanen eller om det är processen av att planera som gör företaget mer 
framgångsrikt.50 För att en affärsplan skall vara trovärdig bör den inte bara innehålla mängder 
av siffror i form av detaljerade budgetar utan ha fokus på delar som Människorna, 
Marknaden, Omvärlden och Risker.51 
 
En kritik som har riktats mot affärsplanering är att det tar mycket tid från ledningen som i 
stället skulle kunna spendera de resurserna på mer handlingsinriktad verksamhet som att köpa 
lokaler och värva kunder. Men forskning har visat att genom att affärsplanera minskar risken 
för att företaget skall upplösas, iden utvecklas och det är större chans att företaget får en god 
organisation. Att affärsplanera ger dock inga garantier för framgång.52 En vidare hjälp för 
företaget är att komplettera affärsplanen med en affärsplattform där företaget delas upp i olika 
grundstenar med olika nivåer; låg, mellan och hög.  Allt eftersom dessa grundstenar utvecklas 
skapas på så sätt ökad stabilitet i företaget.53  
 

4.4 Affärsplanens struktur 
 
Upplägget av en affärsplan kan som tidigare sagt variera. Jag har här valt att dela in 
affärsplanen på det sätt som presenteras i boken Affärsplanering. En handbok för nya 
tillväxtföretag.54  
 
1. Sammanfattning 

                                                 
48 Sahlman, 100 
49 Ibid., 98 
50 Delmar and Shane, 1183 
51 Sahlman, 99 
52 Delmar and Shane, 1182 
53 Klofsten, 24 
54 Thomas Kubr; Daniel Ilar och Heinz Marchesi, Affärsplanering. En handbok för nya tillväxtföretag. (Stockholm: Ekerlids 
förlag Elanders Gummessons, 2001), 52 
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2. Affärsidén 
3. Ledningsgruppen  
4. Marknadsplanen 
5. Affärssystem och organisation 
6. Genomförandeplanen 
7. Lönsamhetsbedömning och finansiering 
8. Risker   
 

4.4.1 Sammanfattningen 
 
Syftet med sammanfattningen är att ge läsaren en lätt överskådlig bild av affärsplanens 
innehåll. Förstasidan visar vad planen innehåller och ger företagets kontaktinformation.  Efter 
förstasidan kommer innehållsförteckningen och det är viktigt att relevanta rubriker har 
använts så att en investerare lätt kan få en bild av affärsplanen genom att läsa igenom 
innehållsförteckningen särskilt om planen är omfattande.55 Början av en affärsplan bör vara 
inriktad på att sälja in företaget hos läsaren. Om inledningen inte är intressant kommer 
förmodligen en investerare att lägga den ifrån sig. Därför ges ofta en sammanfattning av 
affärsplanen efter innehållsförteckningen. En välgjord sammanfattning lyckas skapa 
nyfikenhet hos läsaren och få den att läsa vidare56.  
 

4.4.2 Affärsidén 
 
Företagets omvärld förändras ständigt och det kan därför dyka upp nya aktörer som kan 
erbjuda liknande tjänster som företaget erbjuder, det är därför viktigt för företaget att tänka 
igenom vad det är som gör det egna företaget speciellt i förhållande till andra aktörer. Vad har 
företaget som ingen annan kan erbjuda? En konkurrenskraftig affärsidé löser ett behov som 
finns hos kunden. Men utöver detta bör affärsidén vara kreativ och annorlunda än andra 
lösningar på marknaden med tydligt fokus samt vara något som har lönsamhet inte bara under 
kort tid utan kan stå sig lång tid framöver.57 
 
Vidare ges en bild av företaget vilken börjar med att presentera företagets övergripande 
vision. Olika delmål presenteras också och inom vilken tidsperiod dessa förväntas uppnås. För 
ett seniorboende bör ledningen alltså tänka sig på vilket sätt boendet kommer att skilja sig 
från andra, och hur mätbara mål kan uppnås.58  
 

4.4.3 Ledningsgruppen  
 

”I invest in people, not ideas.” Arthur Rock59 
 
Kanske den viktigaste delen i affärsbeskrivningen är den som beskriver människorna 
involverade i företaget. Sahlman menar att utan rätt sammansättning av människor spelar de 
övriga delarna ingen roll.60 Vad investerare tittar på när det gäller ledningen är vad de har för 

                                                 
55 Hormozi et.al, 756 
56 Kubr; Ilar och Marchesi, 55 
57 Ibid., 33-40 
58 Ibid., 148 
59 Sahlman, 101 
60 Ibid. 
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förkunskaper, om de har arbetat tillsammans förut och om de är kända sedan innan. Om ett 
företag investerar i rätt människor kommer de inte att förlora sina pengar även om grundiden 
skulle falla då en bra ledning kommer att hitta nya lösningar. Ju mer det skrivs om 
människorna ju bättre och om de som ingår i teamet inte har någon erfarenhet eller kunskap 
att komma med, kan det vara bra att fundera om det verkligen är smart att starta ett nytt 
företag. Frågor som är bra att besvara gällande människorna kan vara:61 
 

1. Var kommer grundarna ifrån? 
2. Var har de fått utbildning? 
3. Var har de arbetat och för vilka? 
4. Vad har de uträttat professionellt och personligen? 
5. Vad har de för rykte i affärsvärlden? 
6. Vad har de för erfarenhet som är direkt relevant till vad de företar sig? 
7. Vilka egenskaper och kunskaper har de? 
8. Hur realistiska är de om det nya företagets chanser att lyckas och framtida 

utmaningar? 
9. Vem mer behöver vara med i teamet? 
10. Är de redo att anställa personer med professionalitet? 
11. Hur kommer de att gensvara på motstånd? 
12. Har de vad som krävs för att fatta svåra beslut? 
13. Hur pass överlåtna är de till företaget? 
14. Vad är deras motivation? 

 

4.4.4 Marknadsplanen 
 
Syftet med en marknadsplan är att visa för intressenter att affärsidén kan ge vinst och att 
marknaden företaget planerar att göra entré på är attraktiv. För att kunna påvisa detta görs en 
analys av företagets omvärld och affärsvärld, vilket sedan mynnar ut i en strategi för 
marknadsföring.62 
 

4.4.4.1 PEST 
 
När ett företags marknad beskrivs är det bra att först börja med företagets omvärld. En modell 
för att analysera detta är ”PEST” vilket står för Politik, Ekonomi, Samhälle och Teknologi.63  
 
Politiska faktorer påverkar företaget i form av lagar och normer och det är därför av stort 
intresse att följa den politiska utvecklingen där företaget är verksamt. Ekonomiska faktorer 
påverkar företaget i form av t.ex. svängningar i konjunkturen och valutaförändringar. Dessa 
faktorer gör att det underlättar eller försvårar en finansiering av företaget och hur riskkapital 
söks. När det gäller Samhället försöker affärsplaneraren finna svar på om 
konsumentbeteenden och livsstilar förändras vilka påverkar företagets förutsättningar. En 
stark miljörörelse påverkar till exempel hur hus byggs och vilken energiförsörjning som väljs. 
Teknologiska faktorer kan vara krav på till exempel handikappanpassning eller val av metod 
för byggnation. 64  

                                                 
61 Sahlman, 101. Översatt av författaren från engelska.  
62 Kubr; Ilar och Marchesi, 72-73 
63 Kotler et.al, 26 
64 Ibid 
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4.4.4.2 Fem krafter 
 
En bra affärsplan skall även beskriva storleken på marknaden och hur snabbt den växer. Det 
ideala är att göra entré på en marknad som är ny men som förväntas bli väldigt stor eftersom 
det är lättare att få en del på en stor marknad än att konkurrera på en liten marknad. En 
realistisk beskrivning av marknaden fyller en viktig funktion i affärsplanen. Om marknaden 
inte är särskilt stor och konkurrensen är hård måste det beskrivas hur företaget trots 
konkurrens beräknar driva företaget med vinst.65 Investerare vill gärna ta del i en marknad 
som har tillväxtpotential men information som kan få marknaden att se mindre attraktiv ut bär 
inte uteslutas. En realistisk bild av hur omvärlden ser ut som även tar med negativa aspekter 
av marknaden och hur företaget tänker bemöta dessa utmaningar skapar förtroende gentemot 
investerare.66 En modell som går att använda som utgångspunkt när förhållandet på 
marknaden skildras är den som Michael Porter beskriver och som även kallas Porters 5 krafter 
(Fig 4:4).  
 
Enligt Porter är konkurrensen på en marknad avhängig på 
fem krafter:  

1. Konkurrensen mellan existerande företag 
2. Hot från nya aktörer 
3. Kundernas förhandlingsstyrka 
4. Leverantörernas förhandlingsstyrka 
5. Hot från ersättningsprodukter.  
 
 

Fig 4:4 Porters fem krafter, egen.67 
 
Ju svagare den totala påverkan av dessa krafter är ju större potential finns det på marknaden 
förutsatt att det redan är en attraktiv marknad. Det är även den starkaste kraften som avgör 
lönsamheten på en viss marknad. Om den största kraften till exempel är att det är många nya 
aktörer som vill in på en marknad är det där som företaget skall lägga energi när en 
konkurrensstrategi skapas. Dessa krafter har betydelse för hur ledningen i affärsplanen 
kommer att forma konkurrensstrategier och kunna se vilka möjligheter och hot som finns i 
affärsvärlden.68  
 
Det är flera faktorer som gör att konkurrensen mellan existerande företag är hög. Om 
företagen i en viss marknad har ungefär samma förutsättningar och om det finns gott om 
företag kommer det att leda till konkurrens. Även om marknaden växer sakta och produkten 
eller tjänsten inte är differentierad från konkurrenterna kan företaget vänta sig hårt motstånd. 
Där stora volymer produceras och det är svårt att förutsäga efterfrågan hårdnar konkurrensen. 
Andra faktorer är sådana som att företagen har höga fasta kostnader och det är svårt att lämna 
branschen även om den inte genererar mycket i vinst.69  
 
Hotet från nya aktörer är litet om det finns flera barriärer som hindrar en nyetablering och en 
ny aktör kommer att få starkt motstånd av redan existerande företag.  Barriärer till 
nyetablering kan vara att det krävs en omfattande organisation för att vara lönsam och där det 

                                                 
65Arnander (2000), 102 
66Hormozi et.al, 757 
67Michael E. Porter, ”How competitive forces shape strategy”, Harvard Business Review, March-April (1979): 141 
68Ibid., 137 
69Ibid., 142 
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krävs stora ekonomiska resurser för en nyetablering. Att det krävs en differentierad tjänst eller 
produkt kan även vara en barriär samt att etablerade företag har kommit långt i deras lärande 
och vilket har lett till en inre effektivitet i företagen som gör det svårt att mäta sig med dem. 
Vidare finns det barriärer i form av lagar från samhället och att det inte finns några väl 
fungerande distributionskanaler för produkten eller tjänsten då de är upptagna av andra 
företag.70  
 
Kundernas förhandlingsstyrka kan utgöra en stark påverkan om de köper stora kvantiteter då 
detta leder till stora fasta kostnader i form av t.ex. lager. Vidare om produkten eller tjänsten 
inte är differentierad spelar det ingen roll var kunden köper detta och har därför en stor 
valmöjlighet vilket gör att den oftast väljer den som erbjuder det billigaste alternativet. Det är 
även sant om kvaliteten på produkten/tjänsten spelar mindre roll. Om produkten/tjänsten utgör 
en stor andel av kundens ekonomi har den även en stark förhandlingsstyrka vilket även gäller 
om kunden inte har stor inkomst. Vid låg inkomst sparar konsumenterna på kronorna vilket 
leder till ökad konkurrens. Vidare har kunderna en stark förhandlingsstyrka om erbjudandet 
inte gör att kunden sparar pengar vilket kan leda till att kunderna kommer upp med egna 
lösningar på problemet.71 
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka är starkare om den utgörs av få leverantörer och har en 
stor efterfrågan och inte behöver tävla mot andra produkter/tjänster som kan möta samma 
behov. Om det kostar mycket att byta leverantörer på grund av att deras produkt är 
specialdesignad till företaget ökar även deras förhandlingsstyrka. En annan maktfaktor är om 
leverantören kan hota med att ta över en del av marknaden som kontrolleras av det köpande 
företaget. Leverantören har även en fördel om det köpande företaget inte är en viktig kund.72 
 
Hot från ersättningsprodukter begränsar en marknads potential genom att efterfrågan på den 
ursprungliga produkten/tjänsten minskas. En ersättningsprodukt kan till exempel vara att i 
stället för att kunder handlar cd-spelare övergår de till mp3-spelare.73 En marknad övertas 
således av en annan. 
 

4.4.4.3 Marknadsmixen 
 
Utöver omvärlds och konkurrentanalys tas även en marknadsstrategi fram utifrån 
marknadsmixens fyra P:n vilka är Produkt, Pris, Plats och Promotion för att kunna nå 
kunden.74 Med produkt avses den totala varan och tjänsten som möter ett behov hos kunden. 
Produkten kan alltså vara även kringtjänster som underhåll och lån eller andra aktiviteter som 
kunden får betala för. Att fastställa ett pris är lättare sagt än gjort. Vid prissättning måste 
företaget välja en strategi dels utifrån hur mycket som kan begäras av kunden men också 
beroende på hur fort företaget vill komma ut på marknaden och vilket överskott man vill 
skapa. Plats är vart produkten/tjänsten är tillgänglig för kunden och platsen bör väljas för att 
underlätta så mycket som möjligt för kunden utan att det blir för stora kostnader för företaget. 
Med promotion avses de aktiviteter som företaget gör för att få kunderna att köpa 
produkten/tjänsten.75  
 

                                                 
70 Porter, 138-139 
71 Ibid., 141 
72 Ibid., 140 
73 Ibid., 142 
74 Kotler et.al, 34 
75 Kubr; Ilar och Marchesi, 84-91 
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Utifrån affärsidén ställs frågan vad för sorts produkt som svarar upp till affärsidén. Ibland kan 
det fungera att ha samma produkt till samtliga kunder men oftast är det en bättre strategi att 
differentiera produkten för att kunna tillfredställa de behov som finns på ett bättre sätt.  
 
Nio frågor som W. A. Sahlman rekommenderar angående affärsmöjligheten är: 76 

1. Vilka är företagets kunder? 
2. Hur fattar kunderna beslut om att köpa produkten/tjänsten? 
3. Hur attraktiv är produkten/tjänsten för kunden? 
4. Hur kommer företaget prissätta produkten/tjänsten? 
5. Hur planerar företaget att nå alla kundsegment? 
6. Hur mycket kostar det att värva en kund? 
7. Hur mycket kostar det att producera och leverera produkten/tjänsten? 
8. Hur mycket kostar det att stödja en kund? 
9. Hur lätt är det att nå en kund? 

 
Genom att söka svar på dessa frågor ser företaget hur lovande affärsmöjligheten är och om 
den kommer att vara ekonomiskt hållbar. 
 

4.4.5 Affärssystem och organisation 
 
Inom ett företag sker ett utbyte mellan olika delar och för att få samspelet i företaget att 
fungera väl behövs ett affärssystem som koordinerar de resurser och delar som finns inom 
företaget. Ett affärssystem tas fram för att passa företagets unika egenskaper. Det är särskilt 
viktigt att diskutera inom ledningsgruppen om vilka verksamheter som de inom företaget skall 
lägga sin energi på och sedan fokusera på just de momenten. Det här gör ledningen för att 
kunna fokusera på vad som är viktigt och inte glida in på sidospår i verksamheten som gör 
företaget ineffektivt.77  
 
Organisationen i ett nystartat företag behöver inte göras för komplicerad. Ofta förändras 
organisationen mycket under företagets första år och det tar tid tills en stabil och väl 
fungerande organisation är etablerad. Men företaget kan förenkla och effektivisera arbetet 
genom att fördela ansvarsuppgifter. Det är en stor fördel att göra en enkel struktur med tydliga 
uppgifter för var och en i det nya företaget eller projektet.78 Detta kan göras genom att ställa 
upp en kompetensprofil vilken beskriver vilka egenskaper som behövs och vilka egenskaper 
som finns i företaget. Genom ett enkelt diagram kan ledningen då se vad företaget saknar i 
kompetens. I organisationen ingår även frågor som personalplanering, värderingar och 
partnerskap med andra företag.79 
 

4.4.6 Genomförandeplanen 
 
En genomförandeplan har som syfte att se i vilken ordning olika aktiviteter skall göras för att 
utveckla företaget. Genom att göra en genomförandeplan skapas en effektivitet i företaget 
genom att fokusera på det som är viktigast under olika stadier i företagets utveckling. Planen 
kan sedan översiktligt utformas enligt ett så kallat Gantt-schema eller aktivitetsplan där olika 
moment skrivs ut på en tidsaxel som sträcker sig några år framöver. Olika uppgifter som 
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behöver göras delas in i max tolv arbetspaket. Även milstolpar placeras ut på schemat.80  
 

4.4.7 Lönsamhetsbedömning och finansiering 
 
För att ett företag skall vara framgångsrikt krävs det att ledningen lyckas förvalta de resurser 
som finns tillhands på ett effektivt sätt. Genom att skapa rapporter om framtida kassaflöden 
och resultat och balansräkningar ges en översikt på vad företaget har till förfogande och vilket 
handlingsutrymme som finns för företagets ledning. Ofta görs det här för fem år in i 
framtiden. Resultaträkningens uppgift är att visa om en periods transaktioner har lett till ett 
överskott av genererat kapital. Inkomster och utgifter kan beräknas månadsvis utifrån 
antaganden som görs.81 Balansräkningen visar vilka tillgångar respektive skulder och eget 
kapital som beräknas finnas i företaget. Genom att projicera framtida balansräkningar går det 
att se den förväntade tillväxten på företaget. Det största hotet mot en nyetablering av företag 
är en likviditetskris. Därför är det av stor vikt att en likviditetsbudget tas fram i affärsplanen 
som visar vilka förväntade kassaflöden företaget kommer att generera. För banker är 
likviditetsbudgeten central eftersom den visar hur lånen planeras att kunna återbetalas.82 Att 
göra lönsamhetsbedömningar är svårt då antaganden måste göras om framtiden och de ses 
ofta på med en viss skepsis. Investerare kan se om en budget har någon sorts 
verklighetsanknytning eller enbart är en fantasi. Det är viktigt att inte vara för optimistisk och 
ta fram lyckokalkyler utan att ledningen gör sina kalkyler med försiktighet.83  
 

4.4.8 Risker 
 
Nya initiativ innebär nya risker och för att dels vara medveten om vilka risker som finns för 
ett företag. För att kunna hantera dessa krävs det att energi läggs ned för att försöka förutspå 
vad som kan tänkas hända i framtiden. I en affärsplan behöver man inte överdriva och 
beskriva vad företaget har tänkt göra om hela marknaden kollapsar. Men att känna till 
eventuella risker och lära sig hantera dessa är något som är betydelsefullt för investerare.84  
 
Ett sätt att åskådliggöra förhållandet mellan risker och vinster är att använda sig av en 
känslighetsanalys där förväntade resultat jämförs med två teoretiska utfall som är resultat i 
sämsta fall respektive bästa fall. Detta visar risken med en investering i företaget om en viktig 
post varierar i utfallet. Ett annat sätt att analysera finansiell risk och återbäring är ett diagram 
W. A. Sahlman beskriver. Genom att rita ett diagram där kapitalbehovet utgör y-axeln och tid 
x-axeln kan det illustreras hur mycket pengar som behövs för det nya företaget, tiden som det 
tar tills ett positivt kassaflöde och hur mycket vinst som förväntas. Figuren är en hjälp för 
investerare att se djupet av och hur länge det förväntas vara ett negativt kassaflöde. För att 
komplettera denna kan det göras en enkel figur som visar förväntad vinst för företaget och 
dess sannolikhet i procent. Dessa uppställningar är en hjälp att förstå vilka risker som är 
förväntade med en investering och också chansen att tjäna mycket pengar. Det är sedan upp 
till investerarna att avgöra om de är villiga att ta den risk som är förknippad med företaget. 
Båda dessa figurer går naturligtvis att manipulera men en investerare ser ofta om siffrorna är 
tagna ur luften eller om de är trovärdiga.85 

                                                 
80 Kubr; Ilar och Marchesi, 107 
81 Hormozi et.al, 758 
82 Ibid., 759 
83 Sahlman, 98 
84 Ibid., 105 
85 Ibid., 104 
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En annan modell som ofta används i en affärsplan är den så kallade SWOT-analysen. Med 
SWOT menas Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. (Fig 4:5)86  
 

 
Genom denna modell kan en analys göras av vilka styrkor och svagheter som finns i företaget 
och vilka möjligheter och hot som existerar. Detta gör att ledningen i företaget kan se var det 
behöver satsas extra i företaget för att dels kunna avvärja hot och ta vara på möjligheter på 
bästa sätt.87 SWOT kan göras på flera nivåer, dels för omvärlden enligt PEST, på 
Affärsvärlden enligt Porters fem krafter och inom företaget.   
  

                                                 
86 Egen figur 
87 Kotler et.al, 58 
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5. Studiens genomförande 
I detta kapitel kommer det att redogöras för urval av respondenter, access och anonymitet vid 
intervjuerna. Vidare beskrivs intervjumanualen, hur intervjuerna gått till och hur det 
empiriska materialet har bearbetats. Kapitlet avslutas med kritik av primära källor.   
 

5.1 Urval 
 
För att se hur en affärsplan kan utformas för ett seniorboende valdes personer i ledningen av 
svenska seniorboenden som respondenter i den empiriska studien. I första hand har kontakt 
sökts med personer som antingen tagit initiativet till seniorboendet själv eller har varit med 
sedan boendets start. För att få tag på respondenter söktes Google där hemsidan 
www.seniorbostad.se kom upp samt på Eniro med sökordet seniorboende. Utifrån detta 
skapades en lista med totalt 10 boenden. Efter att kontakt togs med den första respondenten 
gavs ett tips att söka fram äldreboendedelegationens exempel på seniorboenden som 
publicerades oktober 2007. Det här ledde till en lista med 17 seniorboenden spridda över 
Sverige. Jag ringde sedan samtliga kontakter för att se om det gick att boka en tid för 
telefonintervju. När någon svarade förklarades att jag skriver en C-uppsats om seniorboende 
och affärsplanering samt att jag läser företagsekonomi och söker någon i företagets ledning 
som jag kan göra en telefonintervju med. Helst någon som varit med sedan företagets start. 
Jag ville ha så gott om tid som möjligt för intervjun och beskrev därför för respondenten att 
intervjun kunde ta över en timme. Urvalet kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval samt ett 
geografiskt urval då det eftersträvades att få en spridning över landet på respondenter. När 
empirisk mättnad ansågs ha uppnåtts gjordes inga fler intervjuer.  
 
 
Tabell 5:1 Översikt av intervjuer 

Namn Befattning Datum Tid Access 
Åke Wirtén Initiativtagare brf. 

Hinseblick 
Karlshamn 

2007-12-03 1:10 Mkt god 

Ingmar Svensson Initiativtagare brf. 
Hammarskogen 

2007-12-04 1:16 Mkt god 

Bengt Tufveson Kassör brf. Ekeby 
hus 

2007-12-04 41 God 

Nils-Eric Öquist Vd Bäckbacka 
AB 

2007-12-05 1:18 Mkt god 

Carin Bastås Marknadsansvarig 
SEBO 

2007-12-07 33 God 

Lotta Björklund Utvecklingschef 
Mitthem 

2007-12-07 27* God 

Kenth Wiklund Chef för marknad 
och uthyrning 

SKEBO 

2007-12-07 56 Mkt god 

Gunilla 
Wachtmeister 

Vd Thulehem 
Lund 

2007-12-17 39 God 

 
*Inspelningen började sent 
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5.2 Bortfall, access och anonymitet 
 
Två av intervjuerna har inte tagits med i uppsatsen. Den ena av anledningen att respondenten 
inte ville att intervjun skulle spelas in. Anteckningar togs i stället vid intervjun men då 
materialet som samlades in inte ansågs tillföra uppsatsen något väsentligt valdes det att inte 
tas med i den empiriska framställningen. Den andra respondenten som inte presenterats ville 
inte att materialet skulle vara med i uppsatsen efter att personen fick se sammanfattningen av 
intervjun. Även den intervjun anses inte vara av stor betydelse för uppsatsen då empirisk 
mättnad ändå uppnåtts och den intervjuade inte hade mycket erfarenhet av seniorboende. 
Accessen har förutom dessa varit god, samtliga har varit tillmötesgående och de flesta mer än 
villiga att svara på frågor. Några av respondenterna gav förhållandes korta svar vilket kan 
bero på att personen känt sig stressad. Frågan om respondenten ville vara anonym ställdes inte 
förrän när sammanfattningen av intervjun skickades, ingen av de tillfrågade bad om att få vara 
anonym. Det hade däremot varit bättre att ställa denna fråga innan intervjuerna gjordes.  
 

5.3 Intervjumanualen 
 
Utifrån teorin formades en intervjumanual som skulle täcka upp det mesta som togs upp i 
teoriavsnittet. De flesta frågor som ställdes var öppna och tanken med detta var att 
respondenten själv fick berätta det som den tyckte var intressant för att jag skulle kunna ta del 
av den intervjuades perspektiv.88 Intervjumanualen kan sägas vara semistrukturerad då tanken 
var att intervjun skulle kunna röra sig i flera riktingar men ända ha en viss struktur i de frågor 
som hade förberetts. Frågor som inte var formulerade i manualen skulle kunna ställas i följd 
av vad som respondenten berättade och syftet var att få fylliga och detaljerade svar.89 I början 
av manualen var frågor av mer praktisk karaktär för att lätt kunna inleda intervjun.90 Sedan 
behandlades de boende och deras behov. Mot slutet kom frågor om affärsplanering och 
konkurrens. Vissa av dessa frågor ansåg jag kunde uppfattas som känsliga och därför lades 
dessa mot slutet av intervjun. I den mån det var möjligt försökte jag även att undvika ledande 
frågor och enkla ja och nej frågor.91  

5.4 Intervjuerna 
 
Intervjuerna gjordes per telefon. Med telefonintervjuer finns det både för och nackdelar. Vad 
som är tydligt är att en intervju över telefon är ett billigt och enkelt alternativ då intervjuaren 
inte behöver resa för att besöka respondenten. Det har även visat sig att den distans som en 
telefonintervju ger ofta kan vara till intervjuarens fördel då risken för att respondenten har 
förutfattade meningar på grund av utseende eller klass minimeras. Svagheter med en 
telefonintervju är bland annat att intervjuaren inte kan se det kroppsspråk som respondenten 
använder sig av och som kan vara viktig information i vissa fall.92 Telefonintervjuerna 
spelades in för att sedan transkriberas.   
 
När intervjuerna inleddes förklarades syftet samt vem jag var och även att jag hade planer på 
att starta ett seniorboende själv. Syftet med detta var att skapa en tillitsfull relation och ge 
revelvant bakgrundsinformation. Samtliga respondenter reagerade positivt när jag nämnde 
mina framtida planer och detta gjorde att samtalet ofta blev avslappnat. Ingen av 

                                                 
88 Sharan B. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod. (Lund: Studentlitteratur, 1994), 89  
89 Bryman och Bell, 361 
90 Merriam, 93 
91 Ibid., 95 
92 Bryman och Bell, 140 
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respondenterna gav intrycket av att se mig som en konkurrent. Vidare nämnde jag att samtalet 
skulle komma att spelas in. Om relationen mellan intervjuare och respondent inte är god kan 
respondenten avbryta samtalet en bit in på intervjun och det är därför viktigt att relationen 
vårdas.93 Under intervjuerna var ett mål att ge respondenten gott om tid mellan frågorna. Det 
viktiga var att lyssna och ge den intervjuade tid för varje svar och därför strävade jag även 
efter att inte avbryta under det att personen pratade. Ofta anser respondenten att det är 
intressant när någon tar sig tid att lyssna och det blir en form av belöning då den intervjuade 
kan se saker i ett nytt ljus på grund av att någon ställer frågor och lyssnar.94 Om intervjuaren 
ställer frågor med ord som är alltför komplicerade eller respondenten inte är van vid kan 
viktig information gå förlorad och jag försökte därför att inte använda facktermer i onödan.95  
 
När respondenten hade talat kring de inledande frågorna fick jag i vissa fall byta tema för att 
gå över till det som rörde affärsplanering. Ledande frågor är något som bör undvikas eftersom 
de kan leda till att respondenten accepterar intervjuarens åsikter.96 Däremot kan det behövas 
strukturerade frågor för att kunna täcka ett tema som annars inte skulle komma upp i 
intervjun.97  Vidare försökte jag att ge gott om tid för respondenten att fortsätta prata i slutet 
av intervjun och genom att låta bandspelaren stå på gavs möjlighet för vidare information att 
samlas in.98 Det förklarades även för respondenten att intervjun skrivs ned och jag frågade 
sedan om det respondenten hade möjlighet att läsa det och kommentera på vad som skrivits 
för att höja reliabiliteten. De allra flesta var positiva till detta och en del förklarade att de hade 
tänkt föreslå det själv.  
 
Inspelningen av intervjuerna har haft varierad kvalitet. En del respondenter pratade fort och 
vissa delar har varit svåra att uppfatta. Genom att lyssna igenom inspelningen flera gånger på 
dessa anser jag dock att ingen viktig information har gått förlorad pga. kvaliteten på 
inspelningen. En inspelning gjordes över mobiltelefon och en per internettelefoni. Övriga 
gjordes via konferenstelefon. En inspelning startades sent men ingen väsentlig information 
anses ha gått förlorad då det mest var allmän information om företaget som även fanns på 
internet.  

5.5 Bearbetning av insamlad data 
 
Efter att intervjuerna gjordes transkriberades dessa ordagrant. De två första respondenterna 
fick se dessa och svara med korrigeringar. Då detta innebär mycket arbete för respondenten 
gjordes det inte på övriga. Samtliga intervjuer sammanfattades efter att de transkriberats 
genom att ordna informationen tematiskt utifrån teorin. Dessa skickades till respondenterna 
som fick svara med ändringar. De flesta respondenter hade något att anmärka på och på så vis 
gjordes det material som används till uppsatsen tillförlitligt. Det som ändrades var mest 
detaljfakta kring boendet av elementär karaktär. Sammanlagt antal sidor transkriberat material 
uppgick till 73 sidor. Sammanfattat material blev 29 sidor.  
 

5.6 Kritik mot primära källor 
 
De flesta respondenterna har gett en väldigt positiv bild av deras seniorboende. Eftersom 

                                                 
93 Ibid., 143 
94 Merriam, 90 
95 Ibid., 94 
96 Merriam, 95 
97 Bryman och Bell, 372 
98 Ibid., 378 



- 28 - 
 

dessa är i ledningen kanske materialet kan vara vinklat då de gärna vill tala för företaget. 
Kanske har det därför getts en lite väl positiv bild av boendet. Men vad jag har upplevt vid 
samtal är att de som driver seniorboende verkligen tror på iden. Särskilt respondenterna som 
även bor på seniorboende har varit oerhört positiva. Dessa är både i ledningen i företaget och 
dess kund. Intressant hade dock varit att få en inblick i de olika företagen från de boendes 
perspektiv. Vidare har ytterst få använt sig av en traditionell affärsplan vid starten av boendet. 
Det hade varit att föredra om samtliga respondenter använt sig av affärsplanering, men 
eftersom en affärsplan omfattar många moment har jag försökt att se vad de har använt sig av 
som kan appliceras på en affärsplan vid nyetablering och även tolkat det som används löpande 
i verksamheten för att styra företaget till att gälla vid en affärsplan för seniorboende. För att få 
kunskap om till exempel de marknadskrafter som verkar har jag inte presenterat modellen 
som finns med i teoridelen utan i stället ställt frågor som jag anser visar vilka krafter som 
råder. Här kan det finnas en chans att information går förlorad. Resultaten från intervjuerna 
har tolkats av mig och satts in i modellerna.  
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6. Intervjuer 
I det här kapitlet presenteras de olika intervjupersonerna och deras företag. Vidare 
presenteras hur respondenterna ser på olika teman från teorin. Detta för att se hur en 
affärsplan kan utformas för seniorboende.  
 

6:1 Presentation av intervjupersoner och företag 
För att ge en bakgrund presenteras intervjupersonerna. Här visas också vad som är speciellt 
med de åtta olika boendena och vad de har för affärsidé.  

6.1.1 Åke Wirtén - Hinseblick Karlshamn 
Åke Wirtén är initiativtagare till Seniorboendet Hinseblick i Karlshamn där han själv bor i en 
lägenhet. Boendet invigdes september 2005 och är ett höghus med 45 boende på 25 
lägenheter. Huset har hiss och gemensamma utrymmen. Tillsammans med några vänner 
startade Åke en ideell förening för seniorboende i Karlshamn. Efter upphandlingar blev det 
Skanska som fick bygga huset. Boendet ligger i centrala Karlshamn nära till affärer och 
service. Lägenheterna är tillgängliga för den som är mellan 55 och 77 år. Hinseblick har blivit 
utsett till ett av de tolv bästa seniorboendena i Europa av Welfare Housing Policies for Senior 
Citizens eftersom de har kombinerat tillgänglighet och funktionalitet och gett äldre 
möjligheter till ett självständigt liv med livskvalitet. Affärsidé: God social gemenskap, tryggt 
åldrande och bekvämt boende. 
 

6.1.2 Ingmar Svensson – Bostadsrättsföreningen Hammarskogen 
Initiativtagare till Bostadsrättsföreningen Hammarskogen är Ingmar Svensson. Tidigare var 
han även ordförande i föreningen men numera vice ordförande. Han bor själv på boendet i en 
trea på 94 kvm och lägenheterna varierar från 45 till 112 kvm. Det är totalt 37 lägenheter 
fördelade på tre hus med fyra plan och ca 60 boende. Boendet har en åldersgräns på 55 år. Det 
finns gemensam tvättsuga, gästrum med två bäddar som går att hyra för 100 kronor natten och 
gemensam lokal på 43 kvm. Hiss finns i varje trapphus och lägenheterna är 
handikappanpassade ”Jag tror vi har minst femtio detaljer som förenklar boendet. Det är 
breda dörrar, det är förhöjd ugn, det är timer på spisen och mycket låga trösklar. Ja allt man 
kan tänka sig för att underlätta!”. Samtliga lägenheter är en komplett brandcell. När 
Hammarskogen byggdes blev det väldigt populärt. De har fått pris för god byggnadskultur 
och kommunen använder nu dem som ett föredöme när det gäller bra boende för äldre. 
Ingmar har även varit engagerad i Seniorgården som seniorkonsult för att prata med 
pensionärsföreningar om seniorboendets fördelar. Affärsidé: En utomordentligt bra 
boendeform för äldre med trygghet och social gemenskap i kombination med tekniskt- 
praktiska lösningar.  
 

6.1.3 Bengt Tufveson – Bostadsrättsföreningen Ekeby Hus 
Bengt Tufveson flyttade in i seniorboendet Ekeby Hus 1993 och har varit kassör i 
bostadsrättsföreningen sedan 1994. I början var det en bostadsrättsförening och Praktikertjänst 
AB vilka såg till att anläggningen blev färdigbyggd 1984. Anläggningen har fem punkthus 
med fem våningsplan och varje våning har fyra lägenheter vilket totalt blir 100 lägenheter, 
samtliga har balkong eller altan. Det finns en servicebyggnad i anslutning till lägenheterna 
med gemensamma funktioner på 1000 kvm där det ges service i form av matservering och 
viss sjukvård. Där finns även de gemensamma lokalerna med expedition, bibliotek, fot och 
hårvård, hobbyrum, musikrum, motionsrum, bastu och pool, kafferum och gästmatsal. En 
riktlinje för att flytta in är att den inflyttande inte bör vara över 75 år och att de är så pass 
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friska att de i princip kan klara sig själv. Bostadsrättsföreningen har ungefär tolv anställda, 
varav flertalet arbetar deltid. Affärsidé: Ekeby Hus är en anläggning helt anpassad efter de 
boendes egna önskemål i fråga om service, trygghet, integritet och komfort. 
 

6.1.4 Nils-Eric Öquist – Bäckbacka AB 
Nils-Eric är Vd på bäckbacka AB som är ett privatägt företag i Umeå vilket byggde sin första 
fastighet 1994. Röbäck ligger tre kilometer från Umeå och de som hade visionen att starta ett 
boende för äldre ville ha Nils-Erics hjälp för att förverkliga sina idéer då de saknade 
kunskaper vad gäller att bygga och driva sådana verksamheter. Den första fastigheten som 
byggdes hade 25 lägenheter. Av dessa var åtta avsedda för särskilt boende och resten för 
seniorboende. I byggnaden har de även gemensamma utrymmen. Det blev snabbt populärt 
och lägenheterna fylldes och folk ställde sig på kö och år 2001 byggde de ett till hus på 
samma fastighet med 20 lägenheter. 2003 tog de en fastighet med 47 lägenheter i bruk med 
sjukhem, denna hyrs ut till kommunen. Januari 2007 startades ett nytt seniorboende i 
stadsdelen Backen, Backen Trivselboende. Där finns 62 lägenheter med individuellt boende. 
Affärsidé: Skapa bostäder med hög standard för personer som söker bekvämlighet, trygghet 
och möjlighet till social samvaro och gemenskap med andra hyresgäster. 
 

6.1.5 Carin Bastås – SEBO 
Seniorbostäder i Arboga AB; SEBO bildades 14 mars 2005 och ägs till hälften av Arboga 
kommun och Byggnadsfirman Lund AB. Syftet var att se till att det finns Seniorbostäder i 
kommunen eftersom det har varit brist på sådana bostäder. Målgruppen är hyresgäster som är 
55 plus. Carin har varit med sedan starten av företaget och är ansvarig för marknadsföringen. 
De har byggt fyra nya seniorbostäder som stod klara juni 2007. De gemensamma utrymmen 
som finns är en gästlägenhet samt äldre hus som kan göras till hobbylokal men ännu inte har 
tagits i bruk. Affärsidé: Bolaget skall äga och tillhandahålla seniorbostäder inom Arboga 
kommun samt utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad bostadsort genom pris- och 
kvalitetsvarierat utbud av seniorbostäder. SEBO ger rymliga hygienutrymmen, bättre 
framkomlighet samt inredningsdetaljer som underlättar för seniorboende.  
 

6.1.6 Lotta Björklund – Mitthem 
Lotta Björklund är utvecklingschef på Mitthem och anställd sedan 2000. Mitthem är ett 
kommunalt ägt bostadsbolag i Sundsvall. Tillsammans med Timråbo och Härnösandshus 
driver de konceptet Plusboende vilket är hyresrätter anpassade för äldre där saker som 
uppvärmning, vatten och reparationer ingår i hyran. Antingen är lägenheterna i markplan eller 
så finns det hiss. I Sundsvall är 750 lägenheter klara som plusboende fördelat på åtta områden 
i staden. Plusboende har ingen åldersgräns, majoriteten är äldre men lägenheterna kan också 
hyras ut till yngre, det blandas alltså med andra åldrar. Gästrum finns att hyra till en lägre 
kostnad. Vision plusboende: Det tryggaste boendealternativet på marknaden. ”Tanken är att 
skapa olika sätt att bo som ger mer än ett vanligt boende. Helt enkelt en särskild service för 
dig och andra som är exempelvis 57, 63 eller 72 år.” 
 

6.1.7 Kenth Wiklund – SKEBO 
Kenth Wiklund är chef för marknad och uthyrning inom Skellefteå Bostäder AB - SKEBO 
och har varit i bostadsbranschen i 25 år. SKEBO är ett kommunalt ägt bostadsbolag. Fastän 
det ägs av kommunen drivs det som ett helt kommersiellt aktiebolag vilket inte är beroende av 
kommunala bidrag. I början på 90-talet byggde SKEBO servicehus, denna verksamhet 
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fungerade väldigt bra men visade sig vara ett ganska dyrt sätt att sköta om gamla människor 
och ofta hade de små enheter vilket var orationellt. Kommunen ville ändra inriktning under år 
2000 och då låg det i tiden med Seniorboende. Det första seniorboendet var i Morobacke där 
tre hus som stod tomma gjordes till seniorboenden. Efter att dessa blev uthyrda har SKEBO 
utökat antalet seniorboenden till även andra områden. 2006 hade SKEBO 789 seniorbostäder 
vilket är 11,4 % av samtliga bostäder de förvaltar. Företagets vision: ”Vi är uppskattade för 
vår vilja och förmåga att bidra till ett boende som ger hög livskvalitet.” Uppdrag: ”Att verka 
för Skellefteås utveckling genom att erbjuda: Ett varierat utbud av bostäder som bidrar till att 
göra Skellefteåbygden till en attraktiv plats att bo och leva i. Goda hem- och livsmiljöer som 
utgår från varje människas livssituation.” 
 

6.1.8 Gunilla Wachtmeister – Thulehem Lund 
Gunilla Wachtmeister är VD på Thulehem sedan 1a juni 2007. Thulehem är ett seniorboende 
som består av 14 fristående fastigheter med 270 lägenheter. Byggstart var 1964 av 
Thulebolagen. Skandia tog över verksamheten och senare övergick det till att bli en självägd 
styrelse. Det finns restaurang, sjukvårdsmottagning och motionslokal. Sjukvårdsmottagningen 
drivs av en sjuksköterska anställd på 80 %. En dag i veckan kommer det också en läkare dit. 
Att träffa sjuksköterskan är gratis medan det kostar en vanlig patientavgift att få träffa 
läkaren. En intresseförening håller i aktiviteter av olika slag. Thulehem har en omsättning på 
23 miljoner kronor och sex anställda. Eftersom det är en självägd stiftelse har de inte 
vinstkrav i den utsträckningen som privat eller kommunalt fastighetsbolag skulle haft. I 
restaurangen som enbart är för de boende kan de äta en måltid med förrätt, varmrätt och 
dessert för 42 kr. Restaurangen drivs av Sodexho. Affärsidé: Att utan vinstsyfte bereda äldre 
personer lämpliga bostäder med tillgång till viss service och omvårdnad. 
 

6.2 Äldres behov 
 
Åke Wirtén 
När seniorboendet Hinseblick byggdes på Åkes initiativ fanns iden att en rullstolsbunden 
person skall klara av det mesta själv. Det går att som funktionshindrad köra bil till garaget 
sätta sig i rullstolen och ta sig till lägenheten utan några svårigheter. Till service och affärer är 
det rullatoravstånd.  Att huset är ett höghus har flera fördelar, dels för säkerheten då det är 
viktigt för äldre att veta att det är låst och att det blir en social punkt vid entrén. Utanför 
entrén är en terrass där de boende ofta samlas för grillning och uteaktiviteter. I huset finns en 
klubblokal på 170 kvm. Där finns allrum med serveringskök för olika fester och möjlighet för 
catering. Det finns även gym, bastu, hobbyrum och två gästrum med tre bäddar vardera. 
Gemensamma aktiviteter ordnas på de boendes initiativ och av den ideella föreningen som 
ansvarar för klubblokalerna. Aktiviteter varierar mellan gymnastik, qigong, boule, kortspel, 
bokdagar, fester och annat. Två gånger i månaden gör ett matlag lunch åt alla i huset. Ungefär 
två tredjedelar är med på de gemensamma aktiviteterna. Åke som själv bor på boendet 
berättar att gemenskapen gör att de boende får en fantastisk ork för sin ålder. Den sociala 
kontakten och bekvämligheten är de största behoven hos de boende och gemenskapen och det 
fysiska läget är det som uppskattas mest. De boende ser sig som en stor familj. Även 
balkongerna är väldigt uppskattade.  
 
För huset finns en trygghetsplan. En del i detta är trygghetslarm där de boende registrerar tre 
telefonnummer till SOS så att när de trycker på trygghetslarmet ringer det till SOS och de 
nummer som har angetts. Ofta är grannen med i larmet och på så sätt får de boende snabb 
hjälp vid behov. Varje lägenhet är även en brandcell. Om det brinner kan hyresgästerna stanna 
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i sin lägenhet tills de nås av brandmännen. Timer finns även på spis och dyl.  När folk ringde 
och var intresserade av boendet var det en fråga som ofta ställdes. Det var om det skulle 
finnas barn på boendet. Med det menas barn och ungdomar upp till 18 år. De boende ville inte 
att barn skulle bo i huset men de ville kunna ha dem som gäster.  
 
Ingmar Svensson 
Ingmar som är initiativtagare och boende på Hammarskogen menar att läget på boendet är 
enormt viktigt och även uppskattat av gästerna. Det finns ingen matservering eller sjukvård 
eftersom det är väldigt nära till restauranger och sjukvård i centrum. Nästan alla äldre får 
rörelsehandikapp och då är det viktigt att huset är byggt så att även en rullstolsbunden skall 
klara allt. ”Vi har en kvinna i huset här och så fort hon lämnar lägenheten så måste hon sitta i 
sin elrullstol. Med den kör hon omkring med och handlar. Vi har elektrisk dörröppnare och 
kodlås, så trycker man in koden så öppnas portarna så hon kan köra in.” 
 
De som bor på Hammargården är väldigt nöjda. Ingen har ångrat att de har flyttat in. ”Det är 
nästan så man blir generad när de boende berättar om hur bra de trivs.” För att hålla en god 
gemenskap bland de boende har de vad som kallas onsdagsfikat då de träffas vid tretiden för 
att umgås. Förutsättningen för det är samlingslokalen. På träffarna är det även olika aktiviteter 
som föreläsningar. De populäraste lägenheterna är treor på 81 kvm och fyror på 94 kvm.”Man 
vill också ha en rejäl balkong. Vi här i huset har inglasade balkonger så på sommaren har vi 
ett rum till. De inglasade balkongerna är otroligt uppskattade. Många kallar det för sitt nya 
sommarhus då man har haft sommarhus men har sålt det.” 
 
En del av de boende har hemhjälp och de hjälps åt med det mesta. Just trygghet och social 
gemenskap är det som är viktigast. ”Att det är ett väldigt bekvämt boende är bra och 
uppskattat men tryggheten tror jag är det allra viktigaste…Jag tyckte att den tekniska delen 
av ett seniorboende var väldigt viktig men nu har jag ju insett att den sociala biten är minst 
lika viktig - kanske viktigare?...Jag tror att ensamheten är den största förbannelsen för de 
äldre idag.” 
 
Bengt Tufveson 
Ekeby Hus där Bengt bor och är kassör ger service till de boende till vilket de har anställt 
personal. Mat serveras alla dagar utom söndagar och sjuksköterska finns på plats. Två gånger 
om året putsas fönstren och lägenheterna städas varannan vecka, vaktmästare finns för diverse 
uppdrag. Att mat serveras dagligen gör att de boende umgås väldigt mycket. En SPF förening 
bland de boende anordnar också många aktiviteter som föreläsningsserier, bridge, 
musikkvällar och boule. Ute finns en trädgård där de boende ofta möts och umgås. Bengt 
menar att för att ett seniorboende skall vara meningsfullt måste seniorboendet kunna erbjuda 
bra service och gemenskap. Några av de boende har kommunal hemtjänst eftersom de inte 
klarar sig med bara den service som finns tillgänglig. Sex personer har fyllt hundra år under 
tiden som boendet har funnits och snart fyller en till hundra år. Boendet ligger nära naturen i 
västra delen av Uppsala tre kilometer från centrum. 
 
Nils-Eric Öquist 
Bland många äldre har det uppstått ett ökat vårdbehov vilket företaget har tillgodosett med att 
ha särskilt boende som gästerna får flytta när det blir aktuellt.  Många av de boende på 
Backen Trivselboende är aktiva och flera har bil även om fler har rullator. De boende 
uppskattar bra förbindelser till centrum och att det är ett trivsamt område. Nils-Eric som är vd 
förklarar att de som bor i deras boenden är sådana som hellre bor lite utanför staden. En del 
promenerar en och en halv kilometer till affären med rullator för att handla.  



- 33 - 
 

 
En värdinna arbetar deltid på boendet och sköter administration och hyresgästfrågor. Gästerna 
kan även hyra ett rum till låg kostnad om de får besök. Aktiviteter ordnas som qigong, fester, 
föredrag, bras- och berättarafton, mm. Många äldre idag är ensamma och en anledning är att 
det är omständigt att ha ett socialt liv i ett vanligt boende som inte är anpassat för äldre.  Att 
seniorboendet ger större bekvämlighet är ett skäl till att många flyttar till trivselboendet. 
”…och sen krymper man ihop boendeytan till mindre än hälften kanske och så betalar man 
ändå mer kronor per månad. Och det gör folk för att de vill slippa skotta snö, klippa gräs och 
reparera huset.” Det är viktigt att gemensamma utrymmen finns tillgängligt utan att de 
boende behöver ta på sig kläderna och gå ut i vintern. Det skall helst vara en förbindelse med 
skywalk eller liknande om lokalen inte finns i huset. En hobbylokal kan däremot finnas på 
annan plats men där de boende träffas på dagen och läser tidningen skall vara i byggnaden.  
 
Service är något som verkligen uppskattas av äldre och de boende tycker att det är väldigt bra 
att få bra mat en gång per dag. På Backen Trivselboende har de gjort det så att på bottenplanet 
finns café och betjäning, plan två har matsal där de boende kan äta lunch. Plan tre har 
sällskapsrum och bibliotek. På plan fyra finns en relaxavdelning. 
 
Carin Bastås 
Carin som har hand om marknadsföringen på SEBO menar att äldre vill ha en större 
bekvämlighet, markplan eller ett fint läge och äldre kan också tänka sig att lägga ned mer 
pengar på en seniorbostad jämfört med andra bostäder. Efter en tids funderande kom 
ledningen fram till att de ville ha en tomt som var ganska central, eftersom det finns en fin 
gammal stadskärna där det är attraktivt att bo utan backar och nära till service. Eftersom 
bostäderna är byggda kring en gård blir de att de umgås mycket och Carin tycker att de 
boende verkar nöjda. En Kyrka finns alldeles bredvid där de har blivit bjudna på kaffe och 
öppet hus. Kontakten mellan gästerna bedömer hon som lätt och nära eftersom de boende går 
förbi varandra på gården. ”Folk vill ha det lite bekvämt, man vill ha diskmaskin tvättmaskin, 
man vill ha en bra uteplats och en fin miljö och man vill ha bra standard. Fint liksom och 
man har ofta råd med det när man är i den här åldern. Inte alla men många har det. Och då 
värderar man det ganska högt.”  
 
Lotta Björklund 
Mitthem Plusboende där Lotta är utvecklingschef har alltid gemensam lokal där gästerna kan 
träffas och fika, prata, ha fester och möten. Vad som ordnas är det de boende som bestämmer. 
En värd/värdinna finns som en resurs i bolaget som ställer upp och träffar de boende om de 
önskar. Värden/värdinnan kan hjälpa till med praktiska behov och ordna aktiviteter. Skulle 
något går sönder i lägenheten som kylen är det bara att ringa ett journummer så blir den utbytt 
och monterad. Hyresgästerna kan också köpa tjänster som städ och fönsterputsning till ett fast 
pris. Fastigheterna trygghetsbesiktas i samarbete med polisen och är utrustade med 
porttelefon. Utifrån intervjuer de gjorde av 50 pensionärer framgick det att äldre gärna bor 
tillsammans med andra äldre människor.”Så sen så märktes det ganska tydligt att de vill ju 
ofta bo tillsammans med andra äldre människor men det får inte bli hur som helst de är 
ganska finkänsliga.” Boenden ligger förhållandevis nära centrum och det finns 
bussförbindelser vid lägenheterna.  
 
Kenth Wiklund 
Äldre människor vill ha lugn och ro men inte för lugnt utan gärna lite liv och rörelse vilket 
SKEBO har uppnått genom att ha seniorboenden i vanliga bostadsområden. Där 
seniorboendet är insprängt i ett vanligt bostadsområde har SKEBO inga gemensamhetslokaler 
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för gästerna men det finns andra lokaler de kan använda i närheten, helst vill äldre dock ha 
sina egna lokaler. Där de har servicehus finns gemensamma lokaler där det brukar vara olika 
aktiviteter som bingokvällar.  SKEBO har en värdinna som besöker de olika boendena och 
samlar de som bor för att umgås och hjälpa till med praktiska frågor. Om någon behöver 
fönsterputsning till exempel kan hon rekommendera en privat entreprenör som gör jobbet.  
 
Kenth som är chef för marknad och uthyrning på SKEBO menar att gästerna har visat att det 
är en viktig del att ha promenadavstånd till matvaruaffären eftersom äldre gärna handlar varje 
dag. Att handla är också ett sätt att träffa andra människor. Många vill ha villastandard i sina 
lägenheter och parkeringsplatser är också en sak gästerna sätter värde på. ”Och garage är 
också en viktig grej för seniorer det ser man. Bilen skall stå varmt och gott.”Alla 
seniorbostäder har hiss vilket Kenth ser som ett absolut krav. Det finns porttelefonsystem så 
att det är låst även på dagtid vilket fungerar väldigt bra för de äldre. SKEBO försöker att ha 
övernattningsrum för gäster vilket är oerhört uppskattat där det finns. ”Nästan så uppskattat 
så det blir lite bråk om julhelger och nyårshelger.” Seniorer är generellt nöjda, driftiga och 
ordnar saker och ting. Det mesta klarar de boende själva. 
 
Gunilla Wachtmeister 
På Thulehem finns en aktiv intresseförening vilken ordnar olika aktiviteter som utflykter, 
föreläsningar och middagar. På området finns en gemensam matsal med en stor lobby, 
bibliotek och samlingslokaler. Samlingslokalerna används för kortspel, samvaro, biljard etc. 
Restaurangen är väldigt uppskattad av hyresgästerna och det är inget tvång att köpa visst 
många måltider. På området finns även kolonilotter före de boende vilka bidrar till trivseln. 
En anställd sjuksköterska arbetar 80 % på Thulehem och de boende uppskattar tryggheten att 
veta att det finns någon där. Det finns ett socialt nätverk och de boende månar om varandra. 
Hyresgästerna uppskattar att det finns valfrihet, många boende och ett stort utbud bidrar till 
detta. Husen är byggda i ett vackert grönområde och hyresgästerna är nöjda med avståndet till 
centrum. Många går eller cyklar till centrum och busshållplatser finns på området och gatan 
utanför. Gunilla som är vd menar att när man driver ett seniorboende är det viktigt att inte 
underskatta tidsåtgången. Äldre har behov av mer tid för information och att lösa problem 
vilket ledningen bör ta hänsyn till.  
 

6.3 Affärsplanen 
 
Åke Wirtén 
Vid bygget gjordes en ekonomisk plan som sträcker sig elva år in i framtiden vilken har stämt 
förvånansvärt bra. Planen har gjorts med alternativa räntelägen och uppdateras efterhand. För 
att göra den ekonomiska planen fick Åke som initiativtagare hjälp av dels en vd på ett 
allmännyttigt bostadsbolag och en certifierad konsult.  Det viktigaste med att få göra en 
ekonomisk plan var att få klara ut alla delar och se var möjligheterna och bristerna fanns, 
vilket gjorde att de kunde se var det gällde att se upp och åtgärda det i tid. När lånen togs upp 
var planen inte klar. Det blev att lånen fick styra planens uppbyggnad.  
 
Ingmar Svensson 
När bygget startades fanns ingen affärsplan. Seniorgården AB var byggherre och de visste att 
det fanns en marknad. De hade även byggt i området tidigare både seniorbostäder och vanliga 
bostäder. Ingmar som var initiativtagare förklarar att de nu har en ekonomisk plan för hur 
Seniorgården skall sköta ekonomin fem - tio år framåt och vilka kostnader som kan dyka upp. 
”JM Bygg AB hade byggansvaret och de har folk som inte sysslar med annat än 
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bankkontakter. De presenterar projekten, vad de tänker ta betalt och hur marknaden ser ut. 
De ordnade alla lån i första omgången så det gjorde inte vi.”  
 
Bengt Tufveson 
Bostadsrättsföreningen har ingen affärsplan men tar fram en utförlig budget varje år som 
Bengt som kassör ansvarar för. Att inte göra en budget anser Bengt vore förfärligt. Han vet 
inte om föreningen tog fram en affärsplan vid starten eftersom han inte var med då. Det finns 
ett häfte som beskriver verksamheten utförligt samt årsredovisning externa intressenter kan ta 
del av. 
 
Nils-Eric Öquist 
Vid starten av Bäckbacka tog Nils-Eric som vd fram en enkel affärsplan vilken visades för 
kommun och bank. ”Jag tog fram en presentation av iden. Den var inte så omfattande. Jag 
har ju som finansiär sett många affärsplaner och jag har gjort ambitiösa sådana på 30-40 
sidor. Det här var ett PM på fem-sex sidor. Det var ju inte en affärsplan i vanlig mening. Inte 
en sådan som krävs om du skall gå till ett riskkapitalbolag.” Planen var en beskrivning av 
iden, vilka personer som var inblandade och en ekonomisk kalkyl över projektet. Vidare var 
även en bedömning om det gick att hyra ut lägenheterna: ja eller nej. Nils-Eric beskriver 
affärsplanen som en verksamhetside klädd i siffror och med rätt sorts folk som hade rätt 
kompetens. ”Sen behöver man inte skriva så förbaskat mycket.” Det viktigaste som Nils-Eric 
ser är nyckelpersonerna, ”Men att skriva långa PM det tror jag inte imponerar på bankfolk de 
orkar inte läsa dem.”  En anledning som Nils-Eric nämner till att det gick att få finansiering 
för projektet var att finansiärerna hade förtroende för honom och att han kunde göra en 
riskbedömning och argumentera för saken genom att han kunde deras språk. Efter att ha gjort 
en affärsplan är det ett stort jobb att förverkliga iden. Det arbete som behöver göras är sällan 
något som det skrivs om i en affärsplan. ”…det är ju ett arbete som kommer men det är ju 
klart, har man gjort det förut så har man en viss trovärdighet då man pratar med finansiärer 
och kommunen.” 
 
Carin Bastås 
Styrelsen har planerat verksamheten och de har gjort budgetar och underlag för att förhandla 
med banker och söka olika tillstånd. Om det var en affärsplan är hon däremot tveksam till. 
Det kan hända att det blir fler projekt framöver och då kanske SEBO kommer att göra en 
affärsplan för det projektet.  
 
Lotta Björklund 
När Konceptet plusboende startade togs en affärsplan fram. Nu gör Mitthem en väldigt 
genomarbetad affärsplan varje höst som de försöker följa. Att arbeta fram planen tar flera 
veckor. Den används till att utveckla verksamheten och styra företaget t.ex. skrivs det in i 
affärsplanen vad som behöver göras på varje fastighet. Nya byggprojekt av plusboende läggs 
in som en del av planen. De som tar del av affärsplanen är ägarna i kommunen.  
  
Kenth Wiklund 
Företaget har ingen affärsplan utan använder sig av styrkort för att styra verksamheten. En 
stor del i styrkortet är kundsidan för att kunderna skall känna sig trygga och säkra. Styrkortet 
är avgörande för vad som skall prioriteras inom företaget. Genom att arbeta med styrkorten 
har de börjat tänka mer på det ekonomiska och sätta sig in mer i kundens roll. En bok finns 
publicerad som beskriver företagets vision, uppdrag, mål samt den värdegrund SKEBO 
bygger på. Boken har ledningen och personalen arbetat med under ett års tid för att se vad 
som är viktigt för dem och vad som skall göras i det dagliga arbetet. De ger även ut en 
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detaljerad årsredovisning som beskriver företaget som helhet.   
 
Gunilla Wachtmeister 
Stiftelsen använder sig av en traditionell verksamhetsplan. I den ingår en nulägesanalys med 
SWOT och stiftelsens visioner och planer. Det görs varje år och sedan uppdateras den och 
Thulehem gör en handlingsplan för de olika aktiviteterna. Detta har stiftelsen haft väldigt stor 
behållning av eftersom det är ett styrinstrument som är avgörande. Verksamhetsplanen 
används som ett internt arbetsdokument där det sker en återrapportering till styrelsen. Gunilla 
gjorde den första verksamhetsplanen för egen räkning när hon började som vd 2007. 
 
Det svåraste med verksamhetsplanen är att få den realistisk. Ett sätt att göra detta menar 
Gunilla är att budgetera i både tid och pengar. Det går att budgetera i tid genom att se hur 
många timmar som måste läggas på en aktivitet och sedan se hur många timmar som finna att 
fördela på aktiviteten. Många verksamhetsplaner brister i att de endast budgeterar med 
pengar. Det är en sak att göra en affärsplan och en annan att genomföra den.  
 

6.4 Omvärlden 
 
Åke Wirtén  
Som seniorboende är Hinseblick känsligt för ekonomiska faktorer som ändringar av räntor 
och bidrag, men det kan ledningen bara styra till en viss grad.  
 
Ingmar Svensson 
I Stockholm och kranskommunerna är det markfrågan som är det stora problemet. Många vill 
bo kvar i förortskommunerna till Stockholm och då gäller det att få kommunerna att släppa till 
mark. Kommunerna har i princip 100- procentig kontroll av marken i de olika centrala lägen 
som finns. En social trend är att andelen äldre ökar markant och de har ingen stans att flytta. 
”Så man sitter kvar i sina villor och radhus och blir äldre och äldre och till slut orkar man 
inte ens flytta. Och man orkar inte underhålla sina hus. Och det är samma situation i 
kranskommunerna i Stockholm. Så det är ett stort problem.” I Stockholmsområdet har 
bostadspriserna stigit dramatiskt. En del pensionärer kan få problem med boendekostnaderna 
eftersom pensionerna inte hänger med inflationen. Ingmar vet om några fall där maken/makan 
gått bort och då det blivit kärvt ekonomiskt med bara en pension. Att priserna på borätterna i 
Stockholm skulle falla och att boende skulle förlora sina insatser tror han inte. ”Den risken 
tror jag är väldigt liten därför att vi har ett tryck på bostadsmarknaden i hela Stockholm som 
kommer att vara länge till. Nu börjar fyrtiotalisterna att vilja ordna sitt boende, även om 25 
procent påstår att de vill bo utomlands, och därför kommer behovet av seniorbostäder att öka 
eftersom antalet pensionärer blir fler.” Räntekostnaderna och värmekostnader är stora poster 
och de förändrade villkoren för räntebidrag kan slå hårt. De köper också en del service t.ex. 
teknisk förvaltning, ekonomisk förvaltning och snöröjning och sådana kostnader ökar. 
 
Bengt Tufveson 
Byggkostnaderna har ökat de senaste åren vilket försvårar nybyggnation. Ekeby Hus byggde 
på rätt tidpunkt när byggkostnaderna inte var lika stora som nu. 
 
Nils-Eric Öquist 
I början var det kontroversiellt att driva vård i privat regi i det särskilda boendet men de har 
blivit väl bemötta av kommunen. Om det idag byggs något nytt är förutsättningarna helt 
annorlunda. Hyresrätter är missgynnade skattemässigt plus att investeringsbidragen är borta 
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vilket gör att det är tuffare idag. Att driva seniorbostäder är en kapitalkrävande verksamhet. 
Den största utmaningen Nils-Eric ser med att bygga fler seniorboenden är att hitta attraktiva 
tomter. Äldre är köpstarka då en som säljer en villa i Umeå får ofta loss en miljon eller mera 
som sedan kan användas till förstärkning av pensionen.  
 
Carin Bastås 
Ekonomiskt var ränteläget något som var avgörande för att företaget skulle bygga. 
Byggkostnaderna har ökat ca 20 procent de sista ett och ett halvt åren så risken att 
byggkostnaderna blir stora är ännu större idag. Carin beskriver vidare en trend hos äldre: 
”Man kan väl säga så här att det är ju en stor grupp fyrtiotalister som finns nu. De bor i villor 
idag, de har bott där nästan sedan man har byggt dem och de har betalat av sina lån och nu 
börjar de tycka att det är jobbigt att ha stora hus och trädgårdar, och husen skall repareras 
och kanske värdesätter andra saker i livet än att bara jobba med sina hus.” Det tog en ganska 
lång tid att få bygglov och att de skulle uppfylla krav från miljömyndigheterna. Marken som 
SEBO skulle bygga på hade nämligen använts som bussgarage och behövdes saneras från 
diesel och olja.  
 
Lotta Björklund 
Anledningen till att plusboendet startade var att det gjordes en stor omvärldsanalys. Unga 
människor visade sig ha helt andra boendemönster än äldre. Vidare såg ledningen på de 
möjligheter och hot som kunde tänkas i framtiden, vart företaget står idag, befolkningsstruktur 
och inflyttningar. Många äldre vill bo i seniorboende fast oftast då på samma ort. Lotta som är 
utvecklingschef menar att detta kan vara svårt särskilt där många bor på landsbygden och det 
inte finns ett tillräkligt kundunderlag för att bygga. ”Och sen är det ett problem för oss att 
kommer man lite utanför stan så har vi ju folk på åttio år som bor i stora hus men säljer de 
dem så får de 350 000. Så jag menar de kurar ju och sitter kvar i de husen. De får ju inga 
pengar för dem och det blir dyrare att flytta till en liten lägenhet än att sitta i det stora huset. 
Så det blir ju alltid problem när man kommer lite utanför stan att man får avstånden och sen 
väntar de tills de blir så pass dåliga att de hamnar på ett serviceboende.” Kostnader för el, 
värme, vatten och sophantering uppgår till 37 procent av företagets totala driftskostnader och 
bolaget är därför känsligt för höjning av dessa taxor. 
  
Kenth Wiklund 
De som söker sig till seniorboende idag är oftast de som har gott om pengar. Det finns även 
äldre som inte har gott om pengar och de väljer ofta ett annat boende. Priset på el och 
sophämtningen har gått upp vilket har gjort det en aning kämpigt. Det kommer en lag om 
diskriminering vilket förmodligen leder till att ålder blir en diskrimineringsgrund. Då måste 
företag hitta något mellanläge där de kan fortsätta att driva seniorboenden. De flesta seniorer 
vill bo centralt i Skellefteå och detta kan leda till att det nästan bara blir seniorboenden i 
centrala Skellefteå. SKEBO är väldigt konjunkturskänsliga och räntan har de sista åren gått 
upp två tre gånger per år vilket har betytt en räntehöjning på 12-14 miljoner kr.  
 
Gunilla Wachtmeister 
Att äldre bor kvar länge i det egna huset är största anledningen till att de inte flyttar till 
seniorboende.”Det är någonting man inte släpper förrän man har kommit väldigt långt upp i 
åldrarna.” Anledningen till att de tillslut har släppt på det egna boendet har varit att det har 
blivit för svårmanövrerat om de till exempel har blivit ensamma. Nu har Thulehem ett 
ålderstak för att flytta in på 75 år men det kan komma en lagstiftning som gör att det inte går 
att ha något tak som företaget då får anpassa sig till. 
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6.5 Marknadskrafter 
 
Åke Wirtén  
Som initiativtagare upplevde Åke banken som hårdsäljare vid förhandling. De förhandlade 
med tre olika banker som alla såg att det var en god idé med seniorboende. Eftersom det finns 
efterfrågan byggs ett nytt boende i närheten där Åke också är med. Inget annat företag har 
startat seniorboende i Karlshamn.  
 
Ingmar Svensson 
Efterfrågan på seniorboende är stort men just nu är det bara Seniorgården AB som bygger nytt 
inga andra byggbolag konkurrerar vilket förvånar Ingmar. Det finns dock andra boenden som 
byggts tidigare runt Stockholm som Rönningegården med flera hundra bostäder.  
 
Bengt Tufveson 
Lägenheterna blir sålda, fast ibland kan det vara mindre efterfrågan. 2005 var det flera 
dödsfall och då stod några lägenheter tomma ett tag. I Uppsala finns det liknande föreningar 
och en som är lika stor som Ekeby Hus. De samarbetar en del med varandra men kan 
samtidigt sägas vara konkurrenter. Bengt menar att Ekeby Hus har ett väldigt bra läge i staden 
vilket ger konkurrensfördelar. Priserna för en bostadsrätt på Ekeby Hus har stigit medan 
konkurrenternas har fallit de sista åren. Som det har varit på sista tiden har pensionerna inte 
stigit, däremot stiger kostnader för personal. Detta gör att marginalerna blir mindre och att det 
blir kärvare för pensionärer.  
 
Nils-Eric Öquist 
Det är god efterfrågan på seniorboenden. I Bäckbacka står ungefär 200 personer i kö och till 
det nya boendet i Backen är det ungefär 70-80 personer i kö. Den största konkurrenten ser 
Nils-Eric som de presumtiva hyresgästernas egna befintliga boenden. ”Alla som är 
intresserade bor ju någonstans idag och då måste man ju erbjuda något som är bättre än den 
nuvarande bostaden, trots att det oftast är dyrare. Det egna boendet är således den stora 
konkurrenten.” Balticgruppen AB är också en konkurrent genom att de bygger boenden för 
äldre med ett annat koncept och kallar det för trivselboende vilket är ett uttryck som 
Bäckbacka myntat. Försök har gjorts att skydda namnet. 
 
Carin Bastås 
Det är en ganska stor grupp som vill ha ett annat boende och då har det blivit mer tryck på 
marknaden. Det finns däremot inga andra aktörer som har planerat att bygga seniorboenden i 
kommunen. 
 
Lotta Björklund 
I Sundsvallsområdet byggs det även andra hyres- och bostadsrätter som riktar sig till äldre. 
”Så att äldre personer är ju liksom en kundgrupp som många slåss om att få.” Det finns en 
stor andel äldre i Sundvallsområdet eftersom många flyttar in ifrån landsbygden för att få att 
bättre boende och närmre till vård och service. För många är en hyresrätt med plusboende det 
bästa alternativet då vissa äldre inte har råd med en bostadsrätt.  
 
Kenth Wiklund 
SKEBO ser inte eget boende i villa som någon konkurrent men alla Skelleftebor kommer 
någon gång i livet att bo i villa. Marknaden rör på sig idag på ett helt annat sätt än förut. När 
människor börjar vara kring 55 år och barnen har flyttat ut flyttar många in i lägenheter. I 
Skellefteå flyttar inte många till orten. En del äldre väljer även att flytta söderut där de har 
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sina barn och barnbarn. Med de andra hyresvärdarna ses heller ingen konkurrens utan SKEBO 
samarbetar med privata hyresvärdar, HSB och riksbyggen. Kunderna är förhandlingsstarka 
och det tar tid att höja hyrorna bl.a. eftersom att hyresgästföreningens organisation upplevs 
vara byråkratisk. 
 

Gunilla Wachtmeister 
Man har inga planer på att bygga fler bostäder då det inte finns mer mark till det. Stiftelsen 
satsar i stället på att förvalta och renovera de byggnader som finns, husen är byggda 1964 så 
det finns ett behov av underhåll. Det kommunala bostadsbolaget har ett seniorboende men 
inget som är i samma storleksordning. Alla andra bostadsformer kan ses som konkurrenter 
menar Gunilla, även andra alternativa seniorboenden knutna till bostadsrätter, eller att äldre 
bor kvar i sitt eget hus.  
 

6.6 Marknadsföring 
 
Åke Wirtén  
I början var det 170 personer som anmält intresse för projektet. För att sålla bland dessa 
startades en ideell förening med en inträdesavgift på 500 kr och det ledde till att det var 74 
människor kvar. Senare bildades en bostadsrättsförening av 25 medlemmar från 
intresseföreningen. Alla i föreningen fick vara med och tycka till om hur boendet skulle 
formas. För att marknadsföra sig sattes flera annonser in i tidningarna vilket gjorde att alla 
visste vad som höll på att hända. Nu är Hinseblick ett av Karlshamns stora samtalsämnen 
vilket gör att de får uppmärksamhet.  
 
Ingmar Svensson 
När Hammarskogen byggdes annonserade Seniorgården i lokalpressen, på internet och i de 
stora tidningarna.  Seniorgården hade även ett bosparande och de som använde det fick 
information om boendet. Själva byggplatsen hade också stora annonstavlor och det blev 
sjuttio procent som flyttade in från Järfälla. En stor anledning till att bygget blev känt var 
också den politiska diskussion som drevs i TV där det nämndes att de skulle ta den sista 
dungen.  När en bostadsrätt idag blir ledig kommer den ut på marknaden via mäklare. 
 
Bengt Tufveson 
Ekeby Hus har ingen hemsida och de har inte satsat på marknadsföring med annonser och 
annat då ledningen inte tror att det skulle ge något. Bengt menar sig vara en sparsam 
smålänning som inte vill ha utgifter som inte ger några intäkter. I början annonserade 
föreningen och fick folk att gå med i den vänförening som fanns och på så sätt gavs en bild av 
marknaden. Lägenheter säljs i princip bara när någon dör och då via mäklare av de 
efterlevande.  
 
Nils-Eric Öquist 
Om marknadsföringen säger Nils-Eric ”Vi har aldrig satt in en enda annons.” Däremot har de 
fått en del publicitet i tidningen och de fick 200 intresseförfrågningar då backen 
Trivselboende presenterades i lokalpressen. De har haft mycket studiebesök genom åren, folk 
ser att det är unikt och då pratar de med andra människor. Många flyttar in för att de har 
någon bekant som bor där. Eftersom att människor inte kommer att veta hur boendet blir har 
ryktet en viss betydelse när hyreslägenheter skall börja hyras ut. ”Det är ju många som säger 
att de har hört så mycket gott om oss, och det är ju inte bara för själva huset utan det måste 
vara för hela konceptet.”  
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Carin Bastås 
Carin har hand om marknadssidan och de har byggt en hemsida, tryckt upp broschyrer och 
gjort annonser. De har även haft informationsmöten och enskilda informationsträffar för att 
marknadsföra sig.  SEBO bedömde risken att inte få lägenheterna uthyrda som relativt låg 
eftersom det rörde sig om endast 24 lägenheter. Firman har arbetat med liknande projekt i 30 
till 40 år så att där fanns en trygghet eftersom de har en stor erfarenhet i företagsledningen. 
Även att kommunen var med gav projektet en trygghet. 
 
Lotta Björklund 
När plusboendet skulle startas bjöds 50 st. pensionärer in till en hel dags seminarium 
tillsammans med Timråbo och Härnösandshus. Under den dagen ställdes frågan till 
pensionärerna vad de tyckte var viktigt. När konceptet var klart användes radio och tv reklam 
och de gick ut med ett informationsbrev till alla i kommunen som var 65 år och äldre. Om 
någon hörde av sig fick de komma på en informationsträff och det bemöttes väldigt positivt. 
Idag har de en hemsida där lägenheter ligger ute under åtta dagar och den som vill kan under 
den tiden göra en intresseanmälan. De äldre får förtur gentemot de andra på pluslägenheter 
men inte övriga av Mitthems lägenheter. Om någon inte har dator får de berätta vad de önskar 
så skickar företaget brev när det finns något ledigt. 
  
Kenth Wiklund 
I början marknadsfördes seniorboendet genom utskick av personliga brev till alla över 55 år 
som bodde i närheten av seniorboendet. Lägenheterna visades under fyra dagar det var många 
som kom. ”Och vi bjöd på smörgåstårta och te och vi gjorde lite fint så de skulle känna sig 
lite förmer än de andra när de kom dit. För vi hade ett bostadsområde där i princip ingen 
ville bo och du förstår att det var att spänna bågen lite för att få dit folk och vi fick dit dem 
och de vart jättebegeistrade många” För de som bestämde sig inom en eller två månader 
ingick garaget i hyran så länge de bodde kvar i samma lägenhet och de tolv första 
lägenheterna hyrdes ut direkt. ”Det är det som är det viktigaste egentligen det gäller att få ett 
bra rykte med en bra hyresvärd då blir det ringar på vattnet. Då pratar de bra om SKEBO.”  
 
Gunilla Wachtmeister 
Det är främst människor från Lund som bor på Thulehem. Många har kommit till boendet på 
grund av rekommendationer av andra hyresgäster. Ett problem är att många inte söker en 
lägenhet när de får veta att det är en stor kö. I verkligheten tar det dock oftast inte mer än tolv 
månader att få en lägenhet, för en fyra som är mer attraktiv kan det däremot ta flera år. I 
nuläget har Thulehem en bostadskö på 1200 registrerade sökande men kön visar inte 
efterfrågan på ett riktigt sätt och de är i en process där kön kommer att omstruktureras så att 
det skall bli en aktiv och en passiv kö. Marknadsföringen har skett med annonsering, utskick, 
visningar, mässdeltagande och annat. Thulehem är ett välkänt varumärke i regionen.  
 

6.7 Finansiering 
 
Åke Wirtén 
Ju äldre en människa blir ju mindre pengar blir det i ekonomin. Därför valde Hinseblick att ha 
formen bostadsrätter. Bygget startade inte förrän de hade 80 procent av lägenheterna sålda. De 
fick betala 25 % av insatsen i förväg. Med en hög insats minskar de övriga utgifterna. Åke 
berättar att han gjorde en grov beräkning på hur stor reavinst en person får som säljer sin villa 
och sedan att 80 % av det kunde användas som insats. Nu har det lett till att de boende har en 
relativt låg månadsavgift. Insatsen var i medeltal 12 000 kr per kvm. För bottenvåning var det 
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10 000kr kvm och sedan lades 500kr till per våning. I månadsavgift tas 515 kr kvm per år. År 
2008 höjs månadsavgiften med 80 kr per kvm på grund av halverat räntebidrag och 
räntehöjningar.  I månadsavgiften ingår tillgång till klubblokalerna, allrum, gym och öviga 
gemensamma lokaler. Gästrummet betalar de som bor 100 kr per natt. Garage kostar 300 kr 
per månad. Att köpa detaljer till gemensamma utrymmen kostade 450 000 kr.  En strävan de 
hade var att bygga till en låg kostnad. När Hinseblick byggdes lyckades de hålla nere 
kostnaderna genom att vara egen byggherre.  
 
Ingmar Svensson 
När föreningen skulle bygga år 2000 var bankerna inte särskilt intresserade av att låna ut 
pengar till bostäder så de blev tvungna att acceptera höga insatser. Projektet behövde 65 
miljoner med insatser motsvarande 57 % eller 37 miljoner. Bankerna hade åkt på rejäla 
smällar i början av 90-talet och ville gardera sig.  
 
Viktiga frågor menar Ingmar är vad det krävs för insatser, kommer folk att vara beredda att 
betala de insatserna och kan folk betala de insatserna? I Hammarskogens fall hade de flesta 
villor och radhus att sälja så de boende kunde betala höga insatser. Om någon inte har bundet 
kapital att realisera kan det bli svårt. I Stockholmsområdet är det idag produktionskostnader 
mellan 20-25 000 kr/kvm och försäljningspriser på 30-35 000 kr/kvm. Hammarskogen hade 
ett snittpris på ca 13 000 kr/kvm år 2001. Detta hade de fått fram genom att räkna fram en 
snittkostnad som ger kostnadstäckning plus vinst. Efter det fördelades kostnaden om så att 
lägenheterna högst i byggnaden fick ett högre pris medan marklägenheterna hade lägre priser. 
Styrelsen bestämmer månadsavgiften vilket nu ligger runt 705 kr/kvm.  
 
Bengt Tufveson 
Vid byggnationen av Ekeby Hus var insatserna i genomsnitt 39 000 kr vilket Bengt som 
kassör menar var för lågt. Idag har de stigit upp till 800 000 som högst, en trerumslägenhet 
säljs inte under 550 000 kr. De som har haft lägre insatser från början har också kunnat ha 
lägre månadsavgifter. Ekeby Hus har ganska höga månadsavgifter på grund av de låga 
insatserna från början.  En trerumslägenhet på 75 kvm har en ungefärlig lägenhetsavgift på 
4960 kr/mån till vilket tillkommer en serviceavgift på 2200 kr/mån. För extra boende i 
lägenheten tillkommer 760 kr i serviceavgift. Serviceavgiften tas ut oavsett om de boende vill 
begagna alla tjänster eller inte. Bengt har själv en lägenhet han betalar 7300 kr i månaden för. 
För att kunna bo på seniorboendet krävs det således en hygglig inkomst. 
Serviceavgiften betalar de anställdas löner och gör att de boende får köpa middagar för trettio 
kronor. Det är obligatoriskt att köpa matkuponger för minst 5670 kr per år. Priset för 
middagen täcker endast råvarukostnaderna. Garage går att hyra för 275 kr/mån, 
parkeringsplats med el kostar 90 kr och utan el 25 kr. Gästrummen kan hyras för 250 kr per 
natt för en person och 300 kr för två personer, rummen har tv, dusch och toalett.      
I början fick bostadsrättsförenigen räntebidrag vilka har tagits bort. 150 000 kr avsätts varje år 
till reparationer. För att få en liknande anläggning att gå runt anser Bengt att det behövs minst 
femtio lägenheter.  
 
Nils-Eric Öquist 
Företaget har en god lönsamhet och omsatte 26 miljoner 2007. Det har investerats kring sextio 
miljoner kronor i Backen Trivselboende, vilket hann göras innan staten tog bort investerings 
och stimulansbidrag. Av dessa bidrag fick företaget åtta miljoner. En anledning till den goda 
lönsamheten de senaste åren är att räntorna varit låga. Hyrorna är relativt höga, en 
trerumslägenhet på Backen kostar ungefär 7800 i månaden. Företaget har bara hyresrätter.  
”Det var svårt att ordna finansiering. Trots att kalkylen såg bra ut och att jag hade stor vana 
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vid att förhandla med banker så tog det lång tid att hitta någon bank som var villig att låna ut 
till investeringen. Till slut ställde Sparbanken upp och lånade ut 17-18 miljoner kronor. 
Ekonomiskt gick det bra från starten och bolaget har alltid visat vinst.” Nils-Eric menar att de 
också hade tur eftersom det var en jättehög ränta på 14 procent i början och de fick 
räntebidrag. Subventionsräntan låstes till 13-14 procent medan de inte låste låneräntorna som 
senare sjönk till cirka fem procent. Första året fick en flygande start, de omsatte fem miljoner 
och hade en vinst på två miljoner då de hade positivt räntenetto och en vinstmarginal på 40 
procent. Att sedan få lån till fortsatta investeringar har inte varit något större problem. 
”Banker älskar ju fastigheter. Det är säkerhet som de begriper sig på även om man kan ta 
miste där också förstås.”  
Man har lyckats driva verksamheten rationellt och har därför sparat pengar genom rätt 
personal. ”Vi har bra personal. Lätt att rekrytera personal. Och med rätt personal och 
ledning på platsen så går det att få lönsamhet i vård och omsorg. Det krävs även en viss 
volym för att kunna ha bastu och relaxavdelning eller liknande samt att driva vårdverksamhet. 
Även för att servera mat krävs det en viss volym och Nils-Eric anser att det är för få som äter 
för att få god lönsamhet. På Backen äter i snitt femton personer av 75 boende.   
 
Carin Bastås 
Boendet är hyresrätter men för att flytta in måste de boende betala en insats på 1000 kr per 
kvadratmeter. För en trerummare på 82,5 kvm blir det alltså 82500 kr i insats, dessa pengar 
får hyresgästen tillbaka när den flyttar eller vid dödsfall. Det har inte varit några problem att 
få in dessa pengar och har hjälpt till att finansiera projektet. ”För det skall man veta att det är 
ju inte en jättestor affär att bygga nya bostäder idag…därför behövdes den här insatsen också 
för att finansiera projektet. För det är ganska dyrt att bygga nytt här. Vi ligger nästan på en 
17, 18 000kr kvm.” En trea på nedre plan på ca 83 kvadrat kostar ca 7000 kr i månaden. En 
tvåa på 61 kvm kostar ca 5000kr/mån.  
 
Lotta Björklund 
När plusboendet började i Sundsvall byggdes inte nya hus för plusboende utan de renoverade 
i stället befintliga lägenheter för att hålla nere kostnaderna och satsade på att ha gemensamma 
lokaler. Genomsnittlig hyra för en lägenhet under 2006 var 822 kr kvm/år.  
 
Kenth Wiklund 
SKEBO har inte samma vinstkrav på sig som ett privatägt företag och intäkterna kommer 
enbart genom hyror. Totalt har bolaget 2,2 miljarder i lån och lyckas täcka upp alla kostnader. 
De har planer på att sälja av vissa fastigheter för att få likvida medel till att renovera. Däremot 
vill kommunen att de pengar SKEBO i så fall får skall användas till nybyggnation. En 
nybyggnation är däremot väldigt dyr och om de skulle sälja 400 lägenheter kan det endast 
byggas 50 nya lägenheter.  
 
Gunilla Wachtmeister 
Lägenheterna är hyresrätter. Detta ser Gunilla som en fördel för hyresgästerna eftersom de 
inte behöver binda något kapital. Det är också ovanligare med hyresrätter idag. Hyresrätter 
har goda förutsättningar i området eftersom att det har blivit vanligt med bostadsrätter. För 
hyrorna följs allmännyttan och hyran ligger mellan 4 400 kr till 9 300 kr per månad. Gunilla 
anser att stiftelsen har en solid ekonomi som täcker behovet för att hantera det periodiska 
underhållet. 
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Tabell 6:1 Sammanfattning av intervjupersonernas svar 
 

Namn Form Äldres behov Affärsplan PEST Marknadskraft Marknadsföring Månadskostnad 

Åke  Bost. Social 
gemenskap, 

trygghet, 
bekvämlighet 

Ekonomisk 
plan 

Känslig för  
ändring av 
räntor och 

bidrag 

Bank 
hårdsäljare, stor 

efterfrågan 

Intresseförening
, annonser, 
blivit ett 

samtalsämne 

12 000 kr/kvm 
insats vid start, 
+595 kr kvm/år 

idag 

Ingmar Bost. Trygghet, social 
gemenskap, 
praktiska 

lösningar, bra 
läge 

Ekonomisk 
plan 

Markfrågan 
behov av 

seniorbostä
der ökar 

Stor efterfrågan Annonser, 
bosparande, 

annonstavlor, 
politisk 

diskussion TV 

13 000 kr/kvm 
insats + 705 kr 

kvm/år 

Bengt Bost. Service, 
trygghet, 
komfort, 

gemenskap 

Ekonomisk 
plan 

Byggkostna
der 

Viss konkurrens Annonser, 
vänförening 

Insats 39 000 kr 
vid start, nu upp 
till 800 000 kr. 
Månadskostnad 
75 kvm 4960 + 

2200 kr 
Nils-
Eric  

Hyresr. Bekvämlighet, 
trygghet, social 

gemenskap, 
service 

Enkel 
affärsplan vid 

start 

Kapitalkräv
ande 

God efterfrågan 
viss konkurrens, 

eget boende 
konkurrent 

Publicitet i 
lokalpress, mun 

till mun 

7800 kr för trea 

Carin Hyresr. 
med 

insats 

Bekvämlighet, 
bra läge 

Ekonomisk 
plan 

Ränteläge, 
lång tid få 
bygglov 

Stor efterfrågan Internet, 
broschyrer, 
Annonser  

Insats 1000 
kr/kvm, 83 kvm 

7000 kr  

Lotta Hyresr. Trygghet, social 
gemenskap 

Affärsplan 
varje höst 

Äldre vill 
inte flytta 

från 
glesbygd 

Viss konkurrens Radio, TV, 
informationsbre

v, hemsida 

822 kr kvm/år 

Kenth Hyresr. Bra läge Styrkort Pris på el 
och sopor, 
ny lag om 

diskriminer
ing, 

konjunktur 

Eget boende 
och utflyttning, 

kunder 
förhandlings 

starka 

Personliga brev, 
visningar, skapa 

bra rykte 

 

Gunilla Hyresr. Trygghet, 
valfrihet 

Verksamhets 
plan 

Äldre 
släpper 
egna 

boendet 
sent 

Alternativa 
bostadsformer 

Internet, mun 
till mun, 

annons, utskick, 
visningar, 

mässdeltagande, 
välkänd i 
regionen 

Allmännyttan 
4400-9300kr 
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7. Analys 
För att uppfylla studiens syfte vilket är att diskutera hur företag som driver seniorboende 
affärsplanerar samt att utforma en affärsplan för den expansion mot seniorboende som 
planeras av Hållandsgården AB kommer intervjuerna att jämföras med teoridelen i detta 
kapitel. En slutgiltig analys exemplifieras i affärsplanen för Hållandsgården i bilaga 2. 

7.1 Äldres behov 
 
Intervjuerna har visat att ett seniorboende tillgodoser behov utöver det som en vanlig lägenhet 
möter. Särskilt viktigt har det visat sig att läget på lägenheterna är och att det finns plats för 
social gemenskap bland gästerna. Utifrån intervjuerna kan det ses vilka specifika behov som 
kan kategoriseras i de olika trappstegen i Maslows behovstrappa.  
 
Basala behov tillgodoses i första hand av lägenheten i sig då saker som disk och tvättmaskin 
underlättar. Inte alla boenden serverar mat men Ekeby hus, Thulehem och Bäckbacka har 
matservering. Närhet till service gör det även lättare att tillgodose grundläggande behov då de 
boende till exempel enkelt kan ta sig till affären. Vissa boenden tillhandahåller även sjukvård 
till viss mån vilket för vissa är något grundläggande. Samtliga boenden satsar på att tillgodose 
behovet av trygghet med ett säkert boende. Många lägenheter är utrustade med trygghetslarm 
och är byggda som brandceller. Funktionaliteten och handikappanpassningen samt att 
personal tar hand om vaktmästeri och service minskar risken för skador. Timer finns på 
köksutrustning, en del lägenheter har trygghetslarm och samtliga boenden har hiss. Ordentliga 
lås på porten är också viktigt för tryggheten. Sociala behov tillgodoses i första hand av de 
gemensamma utrymmen som finns även om vissa boenden inte har gemensamma lokaler. 
Äldre uppskattar att bo tillsammans med andra äldre men gärna även i närheten av andra 
människor. Att skapa en känsla av att vara en familj kan seniorboendet bidra till. Aktiviteter 
tillsammans är därför viktigt. Övernattningsrum fyller också en social funktion då släkt och 
vänner har någon stans att bo vid besök. Behov av självkänsla ges genom att seniorboendet 
ger möjlighet till ett självständigt liv där de boende har en valfrihet på grund av storleken på 
boendet och att det är rullatoravstånd till vad de boende behöver. Relaxavdelning, tillfälle till 
motion och att boendet finns i ett fint område kan också bidra till höjd självkänsla. Kognitiva 
behov tillfredställs genom bibliotek samt föreläsningar och kurser. Estetiska behov kan ett 
seniorboende tillfredställa genom att vara nära naturen och ge tillgång till kolonilotter, 
hobbyrum, musikrum och att det finns balkong med gott om utrymme. Genom att förse allt 
detta ges livskvalitet där de boende får förverkliga sig själv.  
 
Genomgripande kan även läget på boendet ha en inverkan på samtliga behov. Vad som har 
framkommit är utöver detta att det är de sociala behoven som främst behöver mötas hos äldre. 
För ett uppskattat seniorboende bör samtliga delar vara uppfyllda och skapa en helhet. De som 
har verkat mest nöjda med boendet är de som själva är boende på plats och har en god social 
gemenskap. Att lägga energi på att möta basala behov och trygghetsbehov utan att i samma 
mån ge utrymme för att möta de sociala behoven är något som utifrån detta bör undvikas.  
 
En koppling av det som har framkommit i intervjuerna med Maslows behovstrappa ges i fig 
7:1  
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Figur 7:1 Seniorboendet och äldres behov, egen. 99 
 

En konkurrenskraftig affärsidé är en som möter behov som finns hos kunden och dessa 
faktorer bör den som planerar att göra en affärsplan för seniorboende ta hänsyn till. Det är 
dock möjligt att det kan finnas andra behov utöver detta.  
 

7.2 Affärsplanen 
 
I samtliga intervjuer framgick att affärsplanering är något som respondenterna antingen inte 
har stor kännedom om eller inte ser ett stort behov av. Med det menas en utförligt 
genomarbetad affärsplan. Detta betyder inte att respondenterna inte planerar verksamheten 
eller använder sig av framtida prognoser och andra styrmedel, utan att det är få som 
affärsplanerar på det sätt som har beskrivits i teoridelen. Vissa däremot som Lotta Björklund 
gör en ny affärsplan varje höst och ser den som en viktig del i styrningen av verksamheten. En 
anledning kan också vara att det i Sverige inte finns en stark tradition av affärsplanering som 
det gör i vissa andra länder. VD:n på Bäckbacka vilken kan sägas ha störst erfarenhet av 
affärsplanering skrev en enklare plan på fem sidor innan finansiering söktes, detta var för att 
ge en bild av verksamhetsiden. Den faktor som hade störst betydelse för Bäckbacka var att de 
i verksamhetsgruppen hade erfarenhet i området och därför ett stort förtroende redan hos 
investerarna. Detta kan anses vara en bekräftelse på Sahlmans teori att den viktigaste delen i 
en affärsplan är den som beskriver personerna involverade i företaget. 100 Detta kan ledningen 
däremot lyckas med utan att ha det nedskrivet i ett dokument då personlig kännedom ger ett 
större intryck än en beskrivning på papper hos investerare.  
 
Om affärsplanering leder till större framgång ges inget underlag till utifrån intervjuerna. Ingen 
har däremot ångrat att de har planerat även om processen har varit tidskrävande. Strategisk 
planering i olika former har lett till vidareutveckling av verksamheter och för Plusboendet var 

                                                 
99 Egen figur 
100 Sahlman, 101 
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detta anledningen till att konceptet blev verklighet. Delar av affärsplanen/strategiska 
planeringen som har haft störst betydelse är:  

• Se var möjligheter och brister finns i företaget för att åtgärda detta i tid, SWOT 
• Se vilka kostnader som kan förväntas i framtiden 
• Beskrivning av iden 
• Beskrivning av personerna i företaget 
• Utveckla verksamheten och styra företaget 
• Säkerställa att kunderna känner sig trygga och säkra 
• Vision, Uppdrag, Mål och Värdegrund 
• Handlingsplan 

 
Den största utmaningen har varit att få affärsplanen realistisk. Det största jobbet är inte att 
göra planen utan att kunna förverkliga den. Det framgår att en affärsplan inte behöver ha 
huvudfokus på detaljerade budgetar utan i linje med Sahlmans teori i första hand behandla 
Människorna, Marknaden, Omvärlden och Risker.101 
 
7.3 Omvärlden 
 
För omvärldsanalys har utgångspunkten varit PEST där politik, ekonomi, samhälle, och 
teknologi i företagets omvärld analyseras. Av de intervjuade är det endast Lotta Björklund 
som anses ha gjort en medveten omvärldsanalys däremot har samtliga angett vilka faktorer 
som har spelat störst roll för deras verksamheter.  
 
Av politiska faktorer har flera uttryckt markfrågan som en avgörande faktor vid en etablering 
av seniorboende. På många platser är det kommunen som har en stark kontroll över marken 
och det kan dels vara svårt att hitta mark som är lämplig och ta lång tid innan det ges bygglov. 
Om det finns särskilda miljökrav eller marken behöver saneras kan det ta extra lång tid att få 
bygglov. Dessa faktorer bör behandlas när genomförandeplanen skapas i en affärsplan då det 
lätt kan ta mer tid än väntat. Tidigare gavs räntebidrag och investeringsbidrag till 
nybyggnation vilket har tagits bort, för de som vill bygga seniorboende har detta stora 
konsekvenser då det krävs extra kapital när det statliga stödet är borta. Det har även 
framkommit att hyresrätter är missgynnade skattemässigt. Förhoppningsvis kommer dock 
politikerna att se behovet av seniorboenden och återinföra någon form av bidrag till 
nybyggnation. För de som har drivit vård i privat regi ansågs detta till en början som 
kontroversiellt bland politikerna. Idag är läget dock annorlunda och de flesta ställer sig 
positiva till privat vård men det kan däremot skilja sig lokalt hur politikerna ställer sig till 
detta. En annan politisk faktor är den nya diskrimineringslagen där ålder har blivit en 
diskrimineringsgrund, detta kommer förmodligen leda till att åldergräns för inflyttning till 
seniorboenden måste tas bort. Det är inte heller alla som praktiserar detta. Främst är det i 
bostadsrättsföreningar som åldersgräns praktiseras, detta kan ha att göra med att det finns en 
rädsla för att den sociala gemenskapen kan bli försvagad om unga eller äldre med kort tid 
kvar att leva flyttar in.  
 
Att driva seniorbostäder är en kapitalkrävande verksamhet vilket gör att ett seniorboende är 
väldigt känsligt för ändringar i konjunkturen. Om räntorna stiger leder detta i vissa fall till 
flera miljoner mer i utgifter för vissa företag, särskilt de kommunala som har en väldigt 
omfattande verksamhet och även driver andra bostäder. För många var ränteläget avgörande 
för om de skulle bygga seniorbostäder och idag ställer flera sig tvekande inför nybyggnation. 

                                                 
101 Sahlman, 99 
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Det finns behov av bostäder men många försöker bygga om befintliga bostäder till 
seniorboenden i stället för att bygga nytt. Byggkostnaderna har också stigit vilket försvårar för 
nybyggnation. En annan faktor som följer av detta är att bostadspriserna stigit och för vissa 
pensionärer kan detta leda till problem då pensionerna inte hänger med inflationen. För en 
etablering av seniorboende är det fördelaktigt om det byggs när ränteläget och byggkostnader 
är som mest gynnande. 
 
I samhället kan det ses en trend i det att andelen äldre ökar markant och att de ofta inte har 
någon stans att flytta vid behov. När flytt blir aktuellt är det ofta också akut, då många sitter 
kvar i sina radhus och inte orkar underhålla. Tillslut blir man så gammal att en flytt blir för 
omständlig. De som säljer sina hus med ett attraktivt läge blir väldigt köpstarka och är därför 
en intressant målgrupp för de som driver seniorboenden. Det är dock inte alla seniorer som är 
köpstarka, de som bor i hus på glesbygden har helt andra förutsättningar än de som har villor i 
städer. Generellt kan sägas att det finns två grupper av äldre varav en är köpstark och den 
andra har det mindre bra ställt. De som inte har lika gott om pengar väljer ofta att bo i vanlig 
hyresätt i markplan då många av de billigare hyreshusen saknar hiss. Fyrtiotalisterna är en stor 
grupp som förmodligen kommer att vilja bo i seniorbostäder. Många äldre värdesätter andra 
saker än att jobba på sina hus och seniorboende är då en boendeform som ger frihet. En fråga 
som kan ställas är dock om formen med gemensamhetslokaler tilltalar fyrtiotalisterna på 
samma sätt som de pensionärer som nu bor på seniorboenden, då den generationen är mer 
individualistisk. Övriga aspekter är att äldre har annat boendemönster än unga. Äldre är 
tacksamma kunder då de bor kvar länge och sliter lite på lägenheterna. Att många ofta vill bo 
tillsammans med andra äldre kan i vissa fall leda till demografiska utmaningar som i 
Skellefteå där det har blivit en stor andel äldre i stadskärnan på grund av detta.  
 
Teknologiska faktorer som ledningen behöver ta hänsyn till när ett seniorboende byggs kan 
vara t.ex. att det skall vara handikappanpassat vilket gör att byggkostnaderna blir högre än om 
ett vanligt hyreshus byggs. Även poster såsom kostnader för el, värme, vatten, och 
sophantering är det flera av respondenterna som har påpekat har ökat de senaste åren vilket 
har påverkat ekonomin till en ganska stor grad. Teknisk och ekonomisk förvaltning har också 
ökat i kostnad. Vidare kan en teknologisk faktor vara att det är svårt att finna attraktiva tomter 
som är ideala för seniorbostäder. 
 

7.4 Marknadskrafter 
 
Ett försök att visa vilka marknadskrafter som utövar 
störst påverkan på seniorbostäder illustreras i fig 7:2 
 
Den största marknadskraften kan ses vara hot från 
ersättningsprodukter eller det egna boendet eftersom 
äldre har svårt att släppa det egna boendet. Här är 
det viktigast med en genomtänkt konkurrensstrategi. 
Marknadsföring bör rikta sig mot att få de som bor i  
eget boende att kunna flytta innan det blir för sent. 
Ett steg i detta är att klargöra för kunden vad 
fördelarna är med seniorboendet jämfört med det  
egna boendet.                Fig 7:2 Marknadskrafter102 
 
                                                 
102 Egen fig 
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Leverantörer spelar också en stor roll med byggkostnader och att banker kan vara 
förhandlingsstarka. Det är därför viktigt med en strategi för att kunna bygga till rimligt pris 
och med förmånliga lån. Fördelaktigt är att bygga när det är konkurrens mellan byggföretag så 
att byggkostnaderna kan förhandlas till den prisnivå som är mest förmånlig. Byggbolag har en 
större maktposition när det är stor efterfrågan och de inte står i ett beroende av kunden.103 
 
Marknaden är stor med god efterfrågan och därför är det inte stor konkurrens mellan 
existerande företag även om det finns på sina håll. Flera respondenter har uttryckt förvåning 
över att det inte är fler som har försökt etablera sig på marknaden då det finns underlag för 
fler boenden.  
 
Att det inte är många nya aktörer på marknaden kan ha sin förklaring i att det är höga 
barriärer mot nyetablering på grund av att det krävs ett stort kapital och omfattande 
verksamhet för etablering. Detta stämmer även med Porters teori om hot från nya aktörer. 
Andra barriärer är missgynnsam lagstiftning och att det är svårt på många platser att få tag på 
attraktiva tomter.104 
 
Köparna är förhållandevis förhandlingsstarka, särkilt när de väl har flyttat in. Viktigt att hitta 
en rimlig hyresnivå från början då de olika hyresföreningarna är svåra att förhandla med. En 
väl genomarbetad prissättningsstrategi är därför bra att ha med i affärsplanen. Porter menar att 
om produkten/tjänsten utgör en stor andel av kundens ekonomi leder detta till att kunden blir 
förhandlingsstark och även kan komma fram till egna lösningar.105 Detta kan vara en 
anledning till att många väljer att bo kvar i det egna boendet. Däremot räknar dessa ofta inte 
med den alternativkostnad som är bunden i huset. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att marknaden för seniorboende i Sverige är stor och med en 
förhållandevis liten total påverkan av marknadskrafter. Enligt Porter är det ideala att göra 
entré på en marknad som är förhållandevis ny men som förväntas att bli stor och med 
potential för att göra vinst. Bostäder för seniorer har denna potential. Den marknadskraft som 
har störst påverkan är det som företaget skall inrikta sin konkurrensstrategi emot, i detta fall är 
det egna boendet som utgör största marknadskraften. En fördel är dock om seniorboendet kan 
differentiera sig gentemot andra företag och skapa en nisch, där behov hos ett visst segment 
på marknaden möts.106  
 

7.5 Marknadsföring 
 
Samtliga företag har inte lagt ned stor energi på marknadsföring då det har varit stor 
efterfrågan på boenden. För bostadsrätter har det nästan uteslutande varit så att ledningen först 
har annonserat för boendet och tagit upp intresseanmälningar för att sedan starta en 
bostadsrättsförening. Följande mönster återkommer för dessa: 
 
 

1. Annonsering 
2. Intresseanmälan 
3. Bostadsrättsförening bildas 

                                                 
103 Porter, 140 
104 Ibid., 138-139 
105 Ibid., 141 
106 Andberg & Eliasson, Marknadsplanen. Praktisk handledning för marknadsplanerare (Slovenien: Liber AB, 2005), 20 
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4. Bli samtalsämne under byggnationen 
5. Köp av lägenheter 

 
Bostadsrättsföreningarna har också drivits utan vinstintresse vilket har gjort att hyrorna har 
hållits så låga som möjligt. Hyresrätterna har däremot drivits i mer eller mindre form av 
vinstintresse. Vissa har inte marknadsfört sig utöver den publicitet som har getts i media men 
dessa punkter har varit av stor betydelse: 
 

• Publicitet i media 
• Internet 
• Mun till mun 
• Informationsträffar 
• Förankring i kommunen 

 
Det är svårt att ge en ultimat marknadsmix som passar på samtliga seniorboenden och 
förutsättningarna varierar beroende på lokala förhållanden och vilken målgrupp boendet riktar 
sig till och kanske främst vilka som är ägare. Ett kommunalt bolag driver med ett mindre 
vinstintresse än privata även om dessa strävar efter god omsättning. Privata bolag vill 
maximera vinsten medan de som drivs av en bostadsrättsförening vill hålla hyrorna nere så 
gott det går. Produkten seniorboende är definitivt något mer än en lägenhet riktad till äldre 
och oftast ges ett helt paket av service i tillägg till boendet. I min mening är de som lyckas 
skapa kringprodukter som tilltalar de boende också de som kan förvänta sig att kunna gå med 
störst vinst. Priset varierar som sagt beroende på vem som driver boendet och vart det är 
beläget beroende på de marknadspriser som råder. Platsen har visat sig ha en stor betydelse 
för om det skall vara tillräkligt underlag med hyresgäster. De flesta vill heller inte flytta allt 
för långt till ett seniorboende. Promotion skapas bäst genom att få ett gott ryckte och 
publicitet i media. Seniorboende är fortfarande något annorlunda och de som planerar att 
bygga kan förvänta sig att få publicitet. Det är därför viktigt att ta vara på de tillfällen som ges 
till att synas. Själva byggplatsen har också visat sig ha en effekt på marknadsföringen i 
kombination med plakat som sätts upp. 
 

7.6 Finansiering 
 
För finansiering av ett seniorboende visar det sig finnas tre huvudkategorier: bostadsrätter, 
hyresrätter med insats och hyresrätter. 
 
Bostadsrätter drivs i de som har intervjuats av en bostadsrättsförening som har full kontroll 
över byggnaden. Samtliga har startats av en grupp vänner som ville ha ett gott boende på äldre 
dagar. Dessa finansieras dels genom en insats och en månadsavgift. Utöver detta tillkommer i 
vissa fall en serviceavgift för extra tjänster som mat, enklare sjuk och friskvård.  Storleken på 
insatserna varierar kraftigt, men generellt har de som tagit ut mest i insats från början också 
klarat sig bättre senare och för låga insatser bör därför undvikas. Hinseblick byggde inte några 
lägenheter förrän de hade en stor andel av lägenheterna sålda och hade också kravet att betala 
25 % av insatsen i förväg. Genom att vara egen byggherre kan även kostnaderna hållas nere. 
För de som inte har något hus att sälja kan det däremot bli svårt med höga insatser. 
Bostadsätter är ett bra alternativ för de som vill driva ett seniorboende utan vinstintresse. 
Kostnaderna hålls nere och gästerna får full kontroll över boendet. Det krävs dock starka 
drivkrafter hos entreprenören. Det har visat sig vara svårt för vissa att forma en styrelse. Även 
om många kanske är intresserade av att bo i bostadsrätt är det inte alla som vill ta på sig 
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ansvar och driva verksamheten.  
 
Hyresrätter med insats kan vara ett bra alternativ för dem som vill driva ett seniorboende med 
vinstintresse men som behöver extra kapital för finansiering. Carin Bastås menar att det inte 
har varit några problem att få in dessa pengar. Då räntebidrag och investeringsbidrag har 
tagits bort kan detta vara en boendeform som blir mer populär då det underlättar för 
entreprenören i finansieringen. 
 
Hyresrätter har fördelen att hyresvärden får kontroll över hyresnivåerna och har därmed ett 
annat inflytande än vad som finns vid bostadsrätter. Det är ett bättre alternativ för de som inte 
är så köpstarka eller har något att realisera då de boende inte behöver binda något kapital i 
boendet. Detta kan också ses som en nackdel mot bostadsrätter då värdet på en bostadsrätt 
ofta växer.  Negativt med hyresrätter är att de är missgynnade skattemässigt samt att det kan 
kännas mindre tryggt eftersom hyresgästen har mindre kontroll över boendet.  
 
Utifrån de förutsättningar seniorboendet har väljs boende/finansieringsform. 
Hyran/månadsavgiften behöver däremot inte vara den enda inkomsten. För den som kan sälja 
kringtjänster som svarar mot de boendes behov kan även detta ge ett positivt bidrag till 
ekonomin.  
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8. Slutsatser 
Här ges en avslutande diskussion om vilka möjligheter och svårigheter som finns med att 
skapa en affärsplan för seniorboende som svar på uppsatsens problemformulering och syfte. 
Det ges även en redovisning av vad som framkommit i studien utöver detta. Kapitlet avslutas 
med förslag till vidare forskning inom området. 
 

8.1 Återkoppling till problemformulering och syfte 
 
Problemformuleringen som studien har inriktat sig på är hur en affärsplan kan utformas med 
inriktning på etablering av seniorboende.  
 
Huvudsyftet har varit att diskutera hur företag som driver seniorboende affärsplanerar. Ett 
annat syfte har varit att utifrån en teoretisk referensram och empiriska studier utforma en 
affärsplan för den expansion mot seniorboende som planeras av Hållandsgården AB.  
 

8.2 Möjligheter och svårigheter 
 
En etablering av seniorboende ser olika ut i varje kontext som ett projekt genomdrivs. En 
affärsplan måste därför anpassas till det rådande läget och det går inte att ge en vinnande 
strategi som fungerar för alla nya projekt. Vad som har framgått i studien är att samtliga 
respondenter har affärsplanerat på olika sätt och vissa har inte tagit fram en affärsplan vid 
starten vilket kan ha sin förklaring i att det inte finns en stark tradition av affärsplanering i 
Sverige. Fokus har i stället varit på en ekonomisk plan med budgetar. En anledning till att få 
nystartade seniorboenden affärsplanerar kan även vara att det finns en misstro till hur stor 
användning ledningen får av en affärsplan i förhållande till den tid det tar att ta fram en 
fullständig plan. Om huvudsyftet med en affärsplan är att få finansiering ges affärsplanen en 
minskad betydelse då affärsplanen har visat sig spela en liten roll i att få finansiering. Det är i 
stället en personlig kontakt som är avgörande och att bank och investerare ser möjligheterna 
med boendet. Däremot har ingen ångrat att de har affärsplanerat och det är då för att 
affärsplanen är en hjälp för ledningen att styra och utveckla företaget. Det är kanske här som 
en affärsplan har störst betydelse för ett seniorboende. Om en affärsplan utformas för ett 
seniorboende bör i så fall mest energi läggas ned här. Ledningen får med hjälp av affärsplanen 
ett verktyg att kunna tänka igenom hela projektet för att se hur det kan drivas med vinst. Delar 
vilka har framkommit som avgörande för de seniorboenden som studerats är: 

• Se var möjligheter och brister finns i företaget för att åtgärda detta i tid, SWOT 
• Se vilka kostnader som kan förväntas i framtiden 
• Beskrivning av iden 
• Beskrivning av personerna i företaget 
• Utveckla verksamheten och styra företaget 
• Säkerställa att kunderna känner sig trygga och säkra 
• Vision, Uppdrag, Mål och Värdegrund 
• Handlingsplan 

En affärsplan för seniorboende bör alltså ta dessa olika delar i beaktning och detta kan sägas 
bekräfta Sahlmans teori att en affärsplan bör rikta in sig på viktiga delar som människorna, 
marknaden, omvärlden och risker.107  
 

                                                 
107 Sahlman,  99 
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Svårigheter med en affärsplan är att få den realistisk och framförallt att kunna förverkliga 
planen. Här är det viktigt att grunda sina antaganden på färsk information utifrån de faktorer 
som råder i företagets omvärld, affärsvärld och inom företaget. En affärsplan blir heller aldrig 
klar om den används för att styra företaget och ständigt uppdateras med ny information för att 
få den realistisk. Handlingsplanen fyller även en funktion där det görs en budget i tid som 
visar hur mycket tid det tar att färdigställa en aktivitet.  
 
Grundat på det som framgick i studien togs en affärsplan fram för planerat seniorboende på 
Hållandsgården AB som redovisas i bilaga 2. Vad jag som författare har lärt mig av detta är 
dels hur lång tid det tar att utforma en affärsplan och svårigheterna att få den realistisk då 
framtiden baseras på antaganden.  Planen ger en förenklad bild av den planerade expansionen 
men täcker upp det som anses vara av vikt baserat på denna studie. Här visas även hur de 
olika delarna i en affärsplan bygger helheten och hur modeller kan användas för att beskriva 
företagets ide. Det framkom även under utformandet av affärsplanen hur svårt det är att skapa 
lönsamhet för ett seniorboende. Vad jag själv har uppskattat som viktigt i processen av att 
affärsplanera är att kunna forma en budget som dels är realistisk men som ändå kan göra 
projektet lönsamt. 
 
Av studien framkommer att drift av seniorboende inte är en verksamhet som ger väldigt stor 
lönsamhet. Detta beror på faktorer som att byggkostnaderna är höga samt att det politiska 
läget försvårar med höga räntor då bidrag har tagits bort.  Marknaden är stor och det finns gott 
om kunder men det är en kapitalkrävande verksamhet vilket gör ett seniorboende känsligt för 
ändringar i det ekonomiska läget. Den som planerar att bygga seniorboende bör därför se till 
att byggkostnaderna hålls nere så långt det går. Att det är svårt att få god lönsamhet på ett 
seniorboende kan ses i Hållandsgårdens känslighetsanalys. Anledningen till att 
Hållandsgården kan få verksamheten med vinst är att de kan hålla nere de höga 
byggkostnaderna genom att renovera en äldre byggnad. Många bygger inte heller nytt idag 
utan ser sig om efter befintliga fastigheter som kan göras om till seniorboenden. Om större 
möjligheter ges för att bostäder för äldre skapas kan många problem på boendemarknaden 
lösas. I stället för att exempelvis unga familjer skall behöva bygga nya villor kan de ta över 
befintliga bostäder då seniorer flyttar in i seniorboenden. Många hus har visat sig vara på väg 
att förfalla och dessa skulle kunna renoveras om något görs åt saken inom en snar framtid. 
Äldre som bor i sina villor och hus idag har däremot inte energin som krävs för att rusta upp 
dessa bostäder.  

8.3 Förslag till vidare forskning 
 
Denna studie har riktat in sig på hur en affärsplan kan utformas mot expansion för 
seniorboende utifrån ledningens perspektiv. Det vore även intressant med forskning som 
inriktar sig på hur övriga intressenter ser på affärsplanering. Vad är mest betydelsefullt för en 
bank? En affärsplan eller personlig kontakt med den som söker finansiering? Vidare skulle det 
vara intressant att se vilka seniorboenden som drivs med störst lönsamhet och då i förhållande 
mellan kommunalt och privat ägt boende.  
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9. Sanningskriterier 
Här ges en beskrivning av de sanningskriterier denna studie har försökt uppfylla. Detta är en 
hjälp för läsaren att kritiskt granska studien.  
 
För en kvalitativ forskning används ofta andra kriterier för sanning än inom kvantitativ 
forskning där begrepp som validitet och reliabilitet används för att kunna mäta hur väl de 
begrepp studien använder utgör ett mått på den studerade verkligheten. Eftersom en kvalitativ 
studie inte är lika fokuserad på vad som mäts mot hur detta tolkas används ofta i stället 
begrepp som trovärdighet och äkthet som sanningskriterier för en kvalitativ studie. Begreppet 
trovärdighet delas i sin tur upp i fyra underbegrepp: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 
samt möjlighet att styrka och bekräfta.108  

9.1 Tillförlitlighet 

Den sociala verkligheten kan beskrivas på flera olika sätt och för att kunna se om en studie är 
tillförlitlig är det viktigt att se hur pass den beskrivning som forskaren gör av det som studeras 
stämmer överens med hur den som studeras ser på sin verklighet. Tillförlitlighet uppnås 
genom att följa de riktlinjer som finns för forskningen och att de som har studerats för ta del 
av de resultat studien har kommit fram till. Respondenten kan då visa om forskaren har gjort 
korrekta observationer.109 För att uppnå detta har författaren transkriberat de inspelade 
intervjuerna och sedan skrivit en sammanfattning som har skickats till respondenten. 
Respondenterna har sedan fått svara med eventuella korrigeringar och på så sätt bekräftat 
huruvida intervjun stämmer med deras situation.  Studiens tillförlitlighet anses därför vara 
god. 

9.2 Överförbarhet 

Begreppet överförbarhet anvisar till vilken grad resultaten kan appliceras på en annan social 
kontext. Ofta inriktar sig en kvalitativ studie på en liten grupp med en viss prägel vilket kan 
gör att de resultat som framkommer kan vara svåra att applicera i en annan kontext. För att 
möjliggöra en god överförbarhet bör en djupgående beskrivning ges av det som ingår i 
kulturen som studeras.110 Studien har gjorts på företag som driver seniorboende och för att ge 
läsaren en förståelse för den kulturen gavs en redogörelse i teoridelen om seniorboendets 
historik med förhoppning att detta skall ge läsaren en förståelse för kontexten. Om resultaten 
kan överföras till en annan miljö lämnas läsaren att själv avgöra. Studien påvisar dock vissa 
faktorer inom bostadsmarknaden som borde kunna vara intressanta även för de som inte 
driver seniorboende. Bostadsmarknaden ändrar dock på sig med åren och det kan därför vara 
svårt att överföra dessa resultat i en annan tid.  

9.3 Pålitlighet 

För att uppnå pålitlighet kan forskaren redogöra för studiens olika steg och processer. I denna 
studie har författaren redogjort för de val som har gjorts och den metod som har använts 
utifrån problemformuleringen. Samtligt material har sparats för att de som vill skall kunna 
läsa transkriberingar och sammanfattningar. Information om litteratur och teorier som har 
använts har gjorts tillgängliga för den som vill se om studien är pålitlig. Handledaren har även 
varit en god hjälp i att följa studiens gång och kunna komma med förslag till ändringar när 

                                                 
108 Bryman och Bell, 306 
109 Ibid., 307 
110 Ibid. 
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författaren har behövt följa studiens problemformulering och syfte.  Denne har även sett till 
att författaren har redogjort för samtliga moment i studien.   

9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 

Det är inte möjligt att vara fullständigt objektiv när en social kontext studeras men det är 
viktigt att redogöra för att forskaren har strävat efter objektivitet och att inte låta sina 
värderingar styra för mycket. De som granskat resultaten bör kunna se till vilken grad det går 
att styrka dessa.111 För att kunna visa till vilken grad studien har styrts av författarens 
värderingar och vilken grad av objektivitet som uppnåtts har det getts en bild av förförståelse 
och kunskapssyn. Författarens engagemang i Hållandsgården kan ha lett till att saker som är 
relevanta för den kontext företaget befinner sig i även har präglat studien. Detta har dock 
författaren försökt att undvika. En inblick i företaget för läsaren har getts i kapitel 2. För att 
kunna vara objektiv har problemformuleringen och syfte varit ledande i studien. 

9.5 Äkthet 

För att se om en studie uppnår äkthet eller vad som även kallas autenticitet finns fyra kriterier.  
Rättvis bild anger hur studien ger en bild av den variation av åsikter som kan finnas inom en 
viss kontext. För att uppnå detta kan studien göras på flera intressenter och inte bara på en 
viss nivå. Detta har uppnåtts genom att inte bara intervjua den högsta ledningen i företag utan 
även andra positioner i ledningen. Däremot har endast en person per företag intervjuats och 
ingen av andra intressenter som investerare i företaget. Här finns en möjlighet att andra 
perspektiv på affärsplanering fallit bort. Ontologisk autenticitet svarar på frågan om 
respondenterna genom studien får en större förståelse för den situation de befinner sig i. Detta 
har de intervjuade inte gett uttryck för. Däremot har flertalet tyckt att det har varit intressant 
och gärna delat med sig av sina erfarenheter vilket kan ha hjälpt dessa att reflektera över sin 
situation. Pedagogisk autenticitet visar om studien har hjälpt respondenterna att se hur 
personer i en liknande situation uppfattar sin verklighet. Detta har respondenterna fått då 
författaren har redogjort för sin egen situation.  Katalytisk autenticitet visar om de som 
medverkat i undersökningen kan påverka sin egen kontext. Taktisk autenticitet visar slutligen 
om studien har hjälpt respondenterna att vidta åtgärder som behövs. Dessa två sista delar kan 
författaren inte svara på då ingen har fått tagit del av arbetet än. Förhoppningen är dock att 
respondenterna skall få hjälp av de delar i arbetet som är relevanta för dem. Det som gör 
studien autentisk är dock främst de praktiska konsekvenser som berör Hållandsgården AB. 

                                                 
111 Bryman och Bell, 307-308 
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11 Bilagor 
 

11.1 Bilaga 1 - Intervjuguide 
 
Inledning av intervjun 
Hej! (Allmänt prat…) 
Intervjun kommer att spelas in. Sekretess 
Beskrivning av mig och syfte. Universitet C-uppsats, Jag planerar starta seniorboende med 
familjens företag. Affärsplanering. 
 
Inledande frågor 
V ad är dina uppgifter i företaget? 
Hur länge har du varit med? 
Beskriv er verksamhet? 
När började verksamheten? 
Varför började verksamheten? 
Vilken boendeform? Bostadsrätt hyresrätt? 
 
Om boendet 
Varför kommer kunder till er? 
Hur var kundens egna boende innan? 
Vilken efterfrågan finns av ert boende? 
Varifrån kommer kunder? 
Vad har ni att erbjuda? 
Kostnader? Pris? 
Vilken service erbjuds? 
 
Äldres behov 
Vilka behov har äldre? 
Hur möter ni dessa behov? 
Hur är din kontakt med gästerna? 
Aktiviteter för kunderna? 
Hur vill ni utveckla verksamheten? 
Hör de boende av sig med kommentarer? 
Följer ni upp kundnöjdhet? 
 
Affärsplanering 
Hur planerade ni starten av seniorboende? 
Har ni tagit fram en affärsplan för er verksamhet? 
Vad ingår i affärsplanen? 
När gjorde ni den? 
Finns den i ett dokument som andra intressenter kan läsa? 
Vilken betydelse har den haft? 
För externa intressenter? 
För er i företaget? 
Hur gick ni till väga när ni gjorde affärsplanen? 
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De olika delarna i en affärsplan 
Kan du beskriva er affärsidé? 
Ledningsgruppen? 
Har ni gjort en marknadsplan? 
Hur har ni gått till väga? 
Analys av omvärlden? 
Hur marknadsför ni er? 
Konkurrensen i er kommun? 
Hur är företaget organiserat? 
Hur planerar ni verksamheten? 
Vilken lönsamhet har ni?  
Hur finansieras verksamheten? 
Har ni gjort en analys av risker och möjligheter? 
Vilka är era styrkor? 
Vilka är era svagheter? 
 
Mer om konkurrens 
Hur är konkurrensen mellan liknande företag? 
Är det fler aktörer som är på väg in i marknaden? 
Kunders förhandlingsstyrka? 
Leverantörernas förhandlingsstyrka? Byggbolag etc. 
Hot från andra alternativa boendeformer? 
 
Övrigt 
Något ni vill tillägga? 
Tips till andra som startar seniorboende? 
Paus. 
 
Avslut 
Tack! 
Går det bra om jag skickar er kopia av intervjun via email som du läser och svarar om den är 
korrekt? 
Inspelning tills samtalet är avslutat. 
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11.2 Bilaga 2 – Affärsplan Seniorboende Hållandsgärden AB 

 
Seniorboende 

Hållandsgården AB 
 
 
 
 
 
 
 
 

AFFÄRSPLAN 
 
 

Utformad av 
 David Eklöv, student vid Umeå School of Business 

 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Affärsplanen är en beskrivning av Hållandsgårdens tänkta expansion mot seniorboende. Planen är en del av 
David Eklövs C-uppsats och kommer att kompletteras med konfidentiell information och presenteras därför utan 
vissa delar. Denna affärsplan får kopieras. 

 
 
 

Hållandsgården AB 
830 05 Järpen 

Tel: 0647-310 10, Fax 0647-313 45 
www.hallandsgarden.nu 
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1. Sammanfattning 
 
Bakgrund   
 
Boende för äldre och framförallt seniorboende är något som har blivit allt mer populärt och 
den ökade andelen av äldre i framtiden skapar ett behov av boendelösningar som dessa. År 
2030 beräknas 23 procent av Sveriges befolkning vara över 65 år jämfört med 17 procent 
2003. Många äldre bor kvar länge i sina hem då de är förhållandevis friska och en del skulle 
kunna tänka sig att flytta in i ett annat boende men det är inte på alla platser det finns 
boendelösningar som passar. Seniorboenden efterfrågas allt mer och det är en marknad som 
kommer att stå sig en lång tid framöver då alla behöver någon stans att bo. Många äldre idag 
har också en stark köpkraft då de har betalat av sina lån och har fastigheter som kan realiseras.  
 
Affärsidé och målsättning 
 
Hållandsgården AB vill tillhandahålla seniorbostäder utöver den nuvarande verksamheten 
vilka skapar livskvalitet genom tryggt åldrande och god social gemenskap i kombination med 
det utbud av natur och kultur som finns att tillgå. Boendet kommer att rikta sig till äldre i 
bygden men även andra som har haft kontakt med gården genom åren.   
 
Vi har som mål att förvalta 11 nya lägenheter år 2013 för att därefter utöka verksamheten. Vi 
vill vara kända för att tillhandahålla ett boende som ger störst möjlighet för livskvalitet i 
Jämtland genom att kombinera handikappanpassade boendelösningar med det utbud av natur 
och kultur som finns på gården.  
 
Företag och ledningsgrupp 
 
Ledningsgruppen består av fem personer: Ingemar och Alice Eklöv, Mikael Eklöv, David och 
Annie Eklöv. Tillsammans har de erfarenhet av entreprenörskap, ledning av äldreomsorg och 
förvaltning av fastigheter vilket är viktiga bitar för att driva ett seniorboende.  
 
Finansiering 
 
Verksamheten kommer att finansieras genom formen hyresrätter. Byggkostnaderna är idag 
väldigt höga och vi kommer därför att agera egen byggherre. Vad som gör att vi kan driva 
lägenheterna med vinst är att en äldre byggnad renoveras och byggs ut med åtta extra 
lägenheter vilket gör att vi får en lägre byggkostnad än om allt vore nybyggnation.  
 
Risker 
 
Risker idag är framför allt höga byggkostnader och räntehöjningar vilka vi planerar bemöta 
genom att renovera en äldre byggnad som en del av boendet. Äldre har även visat sig vilja bo 
nära till centrum för att ha nära till service, vi kommer därför tillhandahålla viss service och 
även underlätta kommunikationen för de boende. För att inte seniorboendet skall ha en 
negativ inverkan på Hållandsgårdens nuvarande verksamhet kommer vi att ha boendet 
frånskilt gården med gemenskapslokal.  
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2. Affärsidén 
 
Andelen äldre blir att större och med det följer ett behov av nya boendelösningar. En av dessa 
som har fått ett uppsving i Sverige är seniorboendet som riktar sig till personer över 55 år 
vilka söker ett bekvämt boende med social gemenskap.  1992 fanns det ca 7000 
seniorbostäder i Sverige och år 2005 hade siffran stigit till ca 19000.112 Detta är dock endast 
en liten del av vad som kommer att behövas i framtiden och för att möta framtidens behov 
krävs det att det skapas fler boenden för äldre. 
 
Figur 1113 

 

 
 
År 2005 fanns det 487 000 personer över 80 år. Detta är en fyrdubbling sedan 1950. Fram till 
år 2015 beräknas antalet människor över 80 år vara i stort sett det samma som idag men sedan 
väntas en stor ökning. År 2020 förväntas antalet vara 525 000 personer till att bli 755 000 
personer år 2030.114 Utöver dessa växer även andelen yngre äldre mellan åldrarna 65-79 år. 
Från 2005 till 2030 förväntas dessa att öka med 435 000 personer.115  
 
Det är dock inte alla äldre som väljer att flytta till ett anpassat boende. Många väljer att stanna 
hemma och flytt från hemmet sker då först när vårdbehovet blir väldigt stort. När flytt blir 
aktuellt är det ofta akut, äldre sitter kvar i sina radhus och orkar inte underhålla, tillslut blir de 
så gamla att en flytt blir för omständlig även om det skulle önskas. Många gånger har dessa 
hus stora renoveringsbehov, fuktskador och annat vilket gör att dessa blir mindre intressanta 
för nästa generation. Om dessa bostäder görs tillgängliga tidigare kan framtida problem på 
bostadsmarknaden undvikas då yngre kan ta over dessa bostäder och renovera innan det är för 
sent.116  
 
Boende för seniorer är alltså en växande marknad och det har visat sig vara en uppskattad 
boendeform som tilltalar äldre som vill ha större valfrihet och social gemenskap. 
 

                                                 
112 Sveriges kommuner och landsting. Seniorbostäder. Resultat av en enkät om seniorbostäder, 55+ eller 65+ bostäder i 
landet, (2005): 3 
113 Socialstyrelsen Folkhälsorapport 2005 
114 SOU 2003:91. Vård och omsorg. Bilagedel C, 43 
115 SOU 2003:91. Vård och omsorg. Bilagedel C, 43 
116 Boverket. Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering. December, (2002): 23-24 
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Affärsidé 
Hållandsgården AB vill tillhandahålla seniorbostäder vilka skapar livskvalitet genom tryggt 
åldrande och god social gemenskap i kombination med det utbud av natur och kultur som 
finns i natursköna Jämtland. 
 
Figur 2 beskriver de behov som seniorboendet har för avsikt att uppfylla och hur. Längst ned 
är basala behov och övre delen representeras sociala, kognitiva och estetiska behov. 

 
 
Vision 
”Hållandsgårdens seniorboende skall vara känt för att vara det boende som ger de bästa 
förutsättningarna för livskvalitet i Jämtland.”  
 
Detta vill vi uppnå genom det utbud som redan finns på Hållandsgården i kombination med 
handikappanpassade boendelösningar och tjänster som tillgodoser äldres behov.  
 
Uppdrag 
De boende skall få utlopp för sin kreativa kapacitet genom ett utbud av kultur och gemenskap 
på boendet i anslutning till Hållandsgårdens verksamhet. Vi vill bli en förebild för andra orter 
i att kunna bevara och levandegöra tradition och kultur och föra det vidare till yngre 
generationer. Detta ser vi som vårt uppdrag då mycket av det kulturella arv som finns hos 
äldre håller på att försvinna.  
 
Mål 

• Hållandsgården AB skall förvalta 11 lägenheter anpassade för seniorer år 2013 med 

full beläggning. Efter detta kommer en utvärdering hur många lägenheter som skall 

byggas utöver detta.  

• En intresseförening skall startas 2010 och ett tillräkligt underlag för byggnation är då 

etablerat.  
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• Kännedom om Hållandsgårdens utbyggnad skall finnas i samtliga 

pensionärsföreningar i området och hos de organisationer som står i kontakt med 

Hållandsgården under början av 2010. 

 

3. Ledningsgruppen 
 
Hållandsgården AB drivs i privat regi av familjen Eklöv vilka har haft den i sin ägo sedan 
1997. När familjen övertog gården från EFS var gården på väg in i en likviditetskris. Sedan 
dess har företaget gått bättre och bättre till det idag har lyckats få god lönsamhet i en annars 
tuff bransch. De år som gården har varit i familjens ägo har en medeltidskyrka byggts på 
området och man har profilerat sig mot kyrkor och kristna organisationer genom att vara ett 
pilgrimscentrum där konfirmandläger och församlingsresor är de största kundgrupperna. 
Familjen har ett stort kontaktnät som har byggts upp under de år som gården har varit i deras 
ägo. Flera pensionärsorganisationer är regelbundna besökare på gården och gäster har även 
uttryckt en längtan att kunna bo i anslutning till gården. 
 
Föreståndare på företaget har varit Ingemar och Alice Eklöv. Ingemar var föreståndare åren 
1988-1992 innan familjen övertog gården. Han har en bakgrund som folkhögskolelärare och 
har startat flera utbildningar på Hållands Folkhögskola där han varit verksam. Ingemar har fått 
pris som årets entreprenör inom Åre kommun och fått motta Åre kommuns kulturpris 1997, 
han är även ordförande för bygdens pensionärsförening. Alice har varit ansvarig för 
Hållandsgårdens personal och kök. Hon har tidigare arbetat som chef på sjukhemmet 
notvallen i Järpen och har stor erfarenhet av att ge vård år äldre och känner till deras behov. 
Numera är Ingemar och Alice Eklöv pensionärer och har därför ett intresse i att kunna driva 
ett seniorboende i anslutning till Hållandsgården.  
 
Mikael Eklöv är VD på Hållandsgården. Han har tidigare varit musiker och skriver och 
turnerar fortfarande på sin fritid.  Mikaels konserter har varit ett väldigt uppskattat inslag i 
Hållandsgårdens utbud. Han har även ett intresse i natur och kultur och har hållit i kurser i 
flugfiske och naturfotografering. Han guidar gårdens gäster och håller i diverse 
kvällsprogram. Mikael är även en uppskattad kock och lagar utsökta middagar till olika 
högtider. 
 
David Eklöv är en naturmänniska och har erfarenhet som fjäll och äventyrsguide. David har 
arbetat på gården som allt i allo och är numera studerande på Umeå Universitet där han läser 
företagsekonomi. David kommer att ha hand om gårdens ekonomiska planering och en del av 
marknadsföringen. David är gift med Annie Eklöv som har utbildning som undersköterska 
och kommer att ha hand om köket på Hållandsgården. Hon har tidigare arbetat inom 
äldreomsorg i USA och har erfarenhet av de seniorbostäder som finns där. 
 
Utöver ledningsgruppen finns anställda som arbetar med gårdens ekonomi, städ och skötsel. 
 

4. Marknadsplanen 
 
Omvärlden - Politiska, Ekonomiska, Samhälleliga, och Teknologiska faktorer. 
 
Politiska 
Äldres boende diskuteras ständigt inom politiken. De senaste åren har politiker börjat få upp 
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ögonen för det ökade behov av bostäder för äldre som behövs och kommer att behövas i 
framtiden. Däremot kan en trend ses i att politiker i stället för att ge stöd till nybyggnation för 
t.ex. seniorboende i stället har förvärrat situationen för entreprenörer genom att ta bort 
investerings och räntebidrag. Detta har gjort det svårare att kunna etablera en kapitalkrävande 
verksamhet som ett seniorboende är.  En annan faktor är att en diskrimineringslag har införts 
där ålder är en diskrimineringsgrund vilket gör att man inte kan ha ett boende för en viss 
åldersgrupp på samma sätt som förut då det ofta har varit en undre och ibland även övre 
åldersgräns för att få flytta in.  Vi kommer inte att låta avsaknaden av statliga bidrag hindra 
vår expansion då vi anser att vi kan få en tillräcklig täckning utan dessa bidrag. Boendet 
kommer att byggas anpassat för seniorer men om någon av en annan åldersgrupp vill bo i en 
av våra lägenheter är den välkommen. Att människor av andra åldrar bor i området ser vi som 
berikande, genom det etablerade rykte och det nätverk som vi redan har hos många äldre tror 
vi dock att det är dessa som kommer att vara de mest förekommande gästerna. För många 
seniorboenden har marknadsfrågan varit en stor barriär för etablering men vi har fördelen med 
att äga tillräkligt med mark för att kunna starta ett seniorboende på den befintliga tomten. 
 
Ekonomiska 
Idag kan man se att många äldre har en stark köpkraft som realiserar sina bostäder. Dock är 
det inte alla äldre som har gott om kapital då pensionerna inte alltid hänger med inflationen. 
Av de i åldrarna 50-64 år bor hela 55 procent i eget hem.117 Dessa har en årlig bostadsutgift på 
60 000 kr exklusive alternativkostnad för det kapital som är bundet i huset eller villan.118 De 
som är samboende vuxna över 65 år har en disponibel inkomst på 250 000 kr.119 
Hållandsgårdens seniorboende kommer inte att vara ett lågprisboende men eftersom gästerna 
kommer att få mycket i utbyte av att bo på gården anser vi att vi kan ligga på en högre hyra. 
Att driva seniorbostäder är en kapitalkrävande verksamhet vilket gör att man är väldigt 
känslig för ändringar i konjunkturen. Vi anser att dagens ränteläge är gynnsamt för 
byggnation men kommer ändå att vänta tills 2012 med byggnation. Vi kommer att agera som 
egen byggherre och därigenom kunna hålla nere byggkostnaderna. Vi har renoverat halva 
Hållandsgården i egen regi och har erfarenhet av entreprenörskap. Hållandsgården befinner 
sig idag i ett fördelaktigt läge för att låna pengar med en stor skogsfastighet och fördelaktiga 
lån på hotellverksamheten. 
 
Samhälleliga 
Sveriges befolkning åldras allt mer och frågan hur de äldre skall bo har under lång tid varit en 
aktuell fråga. Under de kommande åren står Sverige inför nya utmaningar då antalet äldre 
beräknas öka markant. År 2030 beräknas 23 procent av Sveriges befolkning vara över 65 år 
jämfört med 17 procent 2003.120 De äldres hälsa har även blivit bättre över lag under de sista 
åren. Det är allt vanligare att pensionärer motionerar och färre uppger sig ha psykiska 
problem.121 Detta gör att äldre har större förutsättningar att bo en egen bostad i stället för att 
hamna på ett särskilt boende. Även det att många äldre bor tillsammans och hjälper varandra 
gör att de klarar sig längre i egen bostad. Ofta väntar äldre med att flytta till anpassad bostad 
och när det är dags att flytta är det vid akut behov. Hållandsgården vill med sitt utbud kunna 
erbjuda ett seniorboende som tilltalar yngre äldre och på så sätt attrahera sådana som annars 
skulle bo kvar i det egna boendet under en längre tid. Fyrtiotalisterna är en stor grupp som 
förmodligen kommer att vilja bo i seniorbostäder. Många äldre värdesätter andra saker än att 

                                                 
117 Boverket. Hur bor morgondagens äldre? En nyckelfråga i kommunernas boendeplanering. December, (2002): 12 
118 Ibid., 16 
119 Ibid., 20 
120SOU 2003:91. Äldrepolitik för framtiden: 19 
121 Ibid., 95 



- 66 - 
 

jobba på sina hus och seniorboende är då en boendeform som ger frihet.  
 
Teknologiska 
Hållandsgården vill satsa på att ha handikappanpassade lägenheter med praktiska lösningar. 
Detta gör att byggkostnaderna blir högre än vid byggnation av vanligt boende men för att 
kunna möta vår kundgrupps behov anser vi att detta är av hög prioritet. El, värme och vatten 
är poster som har ökat i kostnad de senaste åren. En fördel vi har på dessa områden är att 
Hållandsgårdens energiförsörjning kan samköras med seniorboendets. Vi vill även satsa på 
ekologiskt hållbara lösningar. 
 
 
Affärsvärlden 
Enligt Michael Porter är konkurrensen på en marknad avhängig på fem krafter:  

1. Konkurrensen mellan existerande företag 
2. Hot från nya aktörer 
3. Kundernas förhandlingsstyrka 
4. Leverantörernas förhandlingsstyrka 
5. Hot från ersättningsprodukter.  

 
Ju svagare den totala påverkan av dessa krafter är ju större potential finns det på marknaden 
förutsatt att det redan är en attraktiv marknad.122 Det är även den starkaste kraften som avgör 
lönsamheten på en viss marknad.  
 
1. Konkurrens mellan existerande 
företag bedöms vara väldigt liten i 
området där Hållandsgården är 
verksam. I Duved finns boendet 
”Det ljuva livet” detta ligger dock så 
pass långt ifrån Hållandsgården att 
de inte anses utgöra något hot i 
nuläget. Dessutom har 
Hållandsgården ett stort nätverk 
redan med potentiella kunder som vi 
bedömer hellre skulle välja att bo i 
Hålland än i Åre - Duved.  
 
2. Hot från nya aktörer kan utgöra ett 
hot om det i framtiden satsas på 
seniorboenden i stor skala. I nuläget 
är det dock inte några som utöver de 
existerande företagen planerar att bygga seniorboenden. Att det inte är många nya aktörer på 
marknaden kan ha sin förklaring i att det är höga barriärer mot nyetablering på grund av att 
det krävs ett stort kapital och omfattande verksamhet för etablering. Här har Hållandsgården 
en fördel eftersom vi redan har en anläggning som kan anpassas mot seniorer och då det inte 
krävs lika stora kapital som om man skulle bygga från grunden. 
 
3. Kunderna har visat sig vara priskänsliga och förhållandevis förhandlingsstarka. Om 
produkten/tjänsten utgör en stor andel av kundens ekonomi leder detta till att kunden blir 

                                                 
122 Michael E. Porter, ”How competitive forces shape strategy”, Harvard Business Review, March-April (1979): 137 
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förhandlingsstark och även kan komma fram till egna lösningar.123 Detta kan vara en 
anledning till att många väljer att bo kvar i det egna boendet. Däremot räknar dessa ofta inte 
med den alternativkostnad som är bunden i huset. Vi kommer därför att arbeta igenom en 
prisstrategi som passar vår kundgrupp och där vi inte lägger oss för lågt från början vilket 
medför att det tar lång tid att höja hyrorna. Vi vill även visa på vad den boende sparar genom 
att bo på ett anpassat boende då hyresgästen slipper alla utgifter som rör det egna boendet i 
hus/villa.  
 
4. I nuläget är det en ganska liten konkurrens mellan byggföretag vilket gör att byggpriserna 
är förhållandevis höga.  Vi har därför planerat att agera egen byggherre och anlita de som vi 
tidigare har arbetat med för att renovera stora delar av Hållandsgården. På så vis kommer 
byggkostnaderna att hållas nere. Vi har även fördelen att kunna renovera en äldre byggnad 
och på den lägga till åtta extra lägenheter.  Mot banker har vi fördelen att ha låga lån redan 
och gott om skogsmark som används som risk. Vi har även en flexibilitet och behöver inte 
bygga just nu utan kan vänta tills läget är som mest fördelaktigt för oss.  
 
5. Den största marknadskraften kan ses vara hot från ersättningsprodukter eller det egna 
boendet eftersom äldre har svårt att släppa det egna boendet. Här kommer Hållandsgärden att 
rikta in sin konkurrensstrategi mot att få de som bor i eget boende att kunna flytta innan det 
blir för sent. Ett steg i detta är att klargöra för den potentielle kunden vad fördelarna är med 
seniorboendet jämfört med det egna boendet. För att veta om en potentiell kund är villig att 
släppa det egna boendet kommer det att först skapas en intresseförening vilken i ett senare 
stadium leder till att de som vill hyra en lägenhet får betala en insats. Bygget kommer inte att 
starta förrän vi vet att samtliga lägenheter är uthyrda från början.  
 
Marknadsmix - Produkt, Pris, Plats och Promotion. 
 
Produkten är något mer än själva boendet. Vad vi vill sälja är livskvalitet och det kan vi 
erbjuda genom i första hand ett bra boende men framförallt genom att gästerna får ta del i en 
social gemenskap och det utbud som Hållandsgården har att erbjuda. Extra tjänster som vi kan 
erbjuda utöver boendet är: 

• Matservering 

• Kiosk, basala livsmedel 

• Transporter 

• Gemenskapslokal 

• Kurser 

• Bastu 

• Gästrum 
 
Pris. Hållandsgården kommer att välja ett skummningspris som inte ligger för lågt och som 
hellre kan sänkas än höjas vid behov då en höjning av hyror ofta är svårt. Hyran skall dock 
vara rimlig och kunderna skall inte känna att det är för dyrt. Vi kommer även att ta betalt för 
de extratjänster som ges vilket skall resultera i ett positivt täckningsbidrag. Samtliga 
lägenheter är 65 kvm med kvadratmeterhyra per år på 1200kr. 
 
Plats, Hållandsgården har fördelen med att ha många gäster som passerar igenom varje år. 
Detta gör det enkelt att kunna marknadsföra ett seniorboende på ett personligt sätt. Gäster kan 

                                                 
123 Porter, 141 
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guidas runt och bli visade visionen om det framtida boendet. Genom detta hoppas vi att kunna 
få ett positivt rykte. Marknadsföring kommer också att ske i olika pensionärsföreningar som 
redan är en del av våra befintliga nätverk. Vi riktar oss mot en speciell grupp människor som 
vi även hoppas kan tillföra något till gården genom deras närvaro. Vi räknar med att en del av 
de boende kommer att flytta in från andra orter och även att det kommer att bo människor från 
bygden på seniorboendet. 
 
Promotion, En byggnation av seniorboende kommer att resultera i att vi får uppmärksamhet i 
media. Ofta har de som byggt seniorboende inte ens behöva sätta in en annons i tidningen då 
det har varit många intresserade från början. Vi kommer dock att annonsera i tidningar när det 
blir läge. Ett plakat kommer även att sättas upp på hållandsgården som tydligt visar var 
seniorboendet kommer att vara. En enkel broschyr kommer även att tas fram. Hållandsgården 
är redan ett begrepp hos många äldre och dessa kommer därför vara enkla att nå med 
information. Vi kommer även att hålla i informationsträffar där besökande kan få en 
genomgång av vad som planeras. Genom detta kommer ett positivt rykte skapas, de flesta som 
har valt seniorboende har gjort detta genom personlig kontakt. En del i marknadsföringen är 
även att få projektet förankrat i kommunen, de har redan uttryckt en positiv attityd till 
projektet och vi förväntar oss att vårt samarbete med kommunen kommer leda till att 
människor får kännedom om projektet. 
 

6. Organisation 
 
Hållandsgården har en fungerande organisation sedan tidigare som kommer att sköta 
administrationen och förvaltning av fastigheter. En strategi för service kommer att 
framarbetas i ett senare skede där vi kommer att nyttja kommunal service för de som kommer 
att vara i behov av hemhjälp. 
 
 

7. Genomförandeplanen 
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8. Lönsamhetsbedömning och finansiering 
 

Resultatbudget 

 
 
Budgeten är gjord i Excel och ändras ett antagande ändras hela budgeten. En förenkling har 
gjorts i det att gemenskapslokal på 30 kvm inte är med men inberäknas i byggkostnaderna. 
Antaganden som gjorts bygger på vad vi anser kommer att gälla vid normalfallet utifrån 
poster som finns inom Hållandsgården. Byggkostnaden beräknas utifrån att vi agerar egen 
byggherre och på så sätt håller nere kostnaderna. Den äldre delen renoveras till en kostnad av 
5000 kr/kvm. Hyran utgår från de 12 högsta nyproduktionshyrorna april 2008124 varav 1300 
är den lägsta av dessa och vi planerar att lägga oss 100 kr under detta vilket ger en 
månadshyra för 65 kvm på 6500 kr.  Posten för avdrag ej full uthyrning använder samma 
uthyrningsgrad som Årehus AB.  
 

Känslighetsanalys 
 
Känslighetsanalysen visar resultat före skatt i tre 
olika scenarion. Samtliga utgår från 
byggkostnaden. I bästa fall är byggkostnaden 25 
% lägre och sämsta fall 25 % högre än beräknat 
värde. En byggkostnad högre än beräknat 
kommer att få väldigt negativa konsekvenser. Vi 
räknar med att en höjning av byggkostnaden med 
7 % är vad vi kan klara av. Om byggnadspriserna 
beräknas överstiga detta kommer hyrorna att 
behöva höjas eller en form av insats att behöva tas ut av gästerna.  
                                                 
124 http://www.fastighetsvarlden.se/zino.aspx?articleID=14711  
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Balansbudget 

 
 

9. Risker 
 
Höga byggkostnader 
Som även framgår av känslighetsanalysen är höga byggkostnader ett hot. Vi planerar att agera 
egen byggherre och att renovera en äldre byggnad för att hålla nere byggkostnaderna. Men 
ändå kan detta vara en risk. Om det skulle visa sig att kostnaderna blir höga kommer vi att 
finna andra vägar att skapa boende som att dela av en del av Hållandsgården till seniorboende. 
 
Räntan höjs 
Den budget som har gjorts räknar med en ränta på 5 % vilket är en aning högt mot det 
nuvarande ränteläget för att ha en marginal. Om denna blir högre kommer det att drabba 
företaget hårt och vi kommer då att behöva se på alternativa finansieringsformer än enbart 
bank. Ett alternativ är att förvalta pengar åt hyresgästerna som har ett stort kapital efter att ha 
sålt sina villor/hus eller att använda formen kooperativ hyresrätt med insats.  
 
Verksamheten i seniorboendet påverkar Hållandsgården negativt 
Detta kan inträffa om de som bor på seniorboendet blir för involverade i Hållandsgårdens 
verksamhet. Vi måste hitta en balans där de boende känner sig välkomna till aktiviteter på 
gården men inte tar för mycket utrymme. En del i detta är att ha seniorboendet i en separat 
byggnad med gemenskapslokal.  
 
Hyresgäster vill ha närmre till centrum 
Kommunikation kan bli ett problem då boendet ligger 5 km från Järpen där service finns. 
Hållandsgården kommer att erbjuda service där gästerna kan handla basala matvaror på 
gården. Vi kommer även att ordna viss kommunikation till Järpen. 
 
Hög el och uppvärmningskostnad 
Genom att ha samma uppvärmningssystem i Seniorboendet som på Hållandsgården via 
kulvert kommer energibesparingar att kunna göras.  


