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Abstract 

 
 

Abstract 

 
This paper investigates the possibility of tenant governance in student housing. With the 
shortage of student homes in mind, the purpose of this work is to contribute to an in-
creased production of student homes in Sweden, with the aim to clarify students' atti-
tudes towards tenant governance. This should be answered through the questions that 
follow:  
 
1. What is the intent of tenant governance? 
2. To what extent can a student help with the maintenance of the residential building? 

3. How great is the interest in tenant governance among students? 
 
This paper is based on a literature study on the subject of tenant governance, interviews 
with property managers and a questionnaire study, to clarify students' attitudes towards 
tenant governance.  

The paper further investigates what tenant governance means and it is clarified that the 
concept is somewhat unclear but may be explained as maintenance work within the resi-
dential building that is carried out by the tenants, whom in return get their rent reduced. 
The concept of tenant governance depends on mutual cooperation between the landlord 
and the tenants. For tenant governance to work properly a landlord, who is willing to 
devolve his or hers responsibilities regarding the maintenance work to the tenants, is 
needed along with having tenants that are willing to assume that responsibility. In addi-
tion to the psychological aspects are laws that may hamper the development and expan-
sion of tenant governance projects.  

In interviews suggested maintenance work, which could be performed by the students, 
was presented to property managers of student homes. The outcome was positive as the 
results show that the property managers could devolve all of the suggested work to the 
students, if compiled together.  Furthermore, a survey representing 232 people surveyed, 
consisting of equal parts of university students and high school students was carried out. 
A break down by gender, upbringing and type of living was made to see if any differ-
ences exist between the sample groups.  

The interviews showed that the property managers have a partly negative attitude to-
wards the idea of tenant governance in student housing as their confidence in students' 
sense of responsibility is limited. According to the survey results, high school students 
tend to have a more positive attitude towards tenant governance than the university stu-
dents. In general the high school students seem to have a greater interest in the questions 
asked. The most important difference between the sample groups was the fact that high 
school students tended to see influence and responsibility twice as important as the uni-
versity students.  

Our proposal is to implement a test round with tenant governance in student housing. 
Moreover we suggest having only students who begin university directly after high 
school, as it is our belief that they are less influenced by today's housing market and have 
a greater interest in tenant governance than the university students. 
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Sammanfattning 

 
 

Sammanfattning 

 
Denna uppsats undersöker möjligheten till självförvaltning i studentbostäder. Med rå-
dande studentbostadsbrist i baktankarna är syftet med arbetet att bidra till en ökad pro-
duktion av studentbostäder i Sverige, med målet är att klarlägga studenters inställning till 
självförvaltning. Detta ska besvaras med hjälp av frågeställningarna som följer: 
 

1. Vad innebär självförvaltning? 

2. I vilken utsträckning kan en student hjälpa till med förvaltningen av bostadshuset? 

3. Hur stort är intresset för självförvaltning bland studenterna? 

Uppsatsen grundar sig på en litteraturstudie om självförvaltning, intervjuer med fastig-
hetsförvaltare och slutligen en enkätstudie, som ska klarlägga studenters inställning till 
självförvaltning. 

Uppsatsen är en fördjupning av vad självförvaltning innebär. Begreppet är svårtolkat, 
men kan förklaras som ett underhållsarbete inom den egna fastigheten som utförs av de 
boende till en reducerad hyra. Detta är dock endast möjligt vid ett ömsesidigt samarbete 
där hyresvärden frivilligt överlåter underhållsansvaret till hyresgästerna, som i sin tur är 
villiga att åta sig ansvaret. Utöver de psykologiska aspekter som finns kan även lagar för-
svåra utveckling och expansion av självförvaltningsprojekt.  

Under intervjuer med fastighetsförvaltare presenterades förslag på underhållsarbeten som 
studenter skulle kunna överta, med resultatet att en övervägande del av uppgifterna kun-
de överlåtas om alla förvaltares svar sammanställdes. Vidare gjordes en enkätundersök-
ning som representerar 232 tillfrågade personer och utgörs av lika delar studenter vid 
högskola och universitet som gymnasister. En uppdelning mellan kön, hemmiljö och 
boende gjordes för att se om några skillnader förelåg mellan urvalsgrupperna.  

Förvaltare har en delvis negativ inställning till idén om självförvaltning, eftersom de har 
ett lägre förtroende för hur ansvarstagande studenterna är. Enligt enkätresultatet har 
gymnasister en bättre inställning till självförvaltning än studenterna. Det som är genom-
gående är att gymnasister generellt har ett större intresse för samtliga frågeställningar i 
enkäten och det som avviker mest är deras förhållning till ansvar och inflytande, som sågs 
som dubbelt så viktigt hos gymnasisterna än hos studenterna. 

Vår rekommendation är att utföra en testomgång med enbart deltagare som börjar hög-
skola eller universitet direkt efter gymnasiet, eftersom det är vår tro att de inte ännu är 
påverkade av rådande bostadsmarknad och har ett större intresse för självförvaltning än 
studenterna. 

 

Nyckelord 

Självförvaltning, studentbostäder, kollektivt handlande, blockuthyrning, intressegemenskap, fas-
tighetsförvaltning.
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1 Inledning 
I dagsläget råder det brist på studentbostäder runt om i Sverige. Problemet hanteras olika 
och det finns svårigheter som behöver lösas för att i framtiden producera fler bostäder åt 
studenter. Det har undersökts hur lagar och byggregler kan justeras för att producera fler 
studentbostäder, vår tanke är att istället undersöka vad studenten själv kan bidra med. 

Som examensarbete vid Tekniska högskolan i Jönköping har vi valt att studera problemet 
utifrån en ännu relativt okänd infallsvinkel – att undersöka intresset för självförvaltning 
bland studenter.  

 

1.1 Problembeskrivning 

I Sverige har vi avgiftsfri akademisk utbildning, vilket är viktigt eftersom det gynnar ut-
vecklingen av Sverige som land och höjer ambitionsnivån bland unga. Ett problem med 
det svenska samhället är förhållandet mellan den avgiftsfria akademiska utbildningen och 
det faktum att någon bostadsgaranti för studenterna inte finns.1 Utebliven bostadsgaranti 
kan antas hämma utvecklingen av bostadsbeståndet och som följd tvingas studenter tacka 
nej till den utbildning de antagits till. Den otrygghet som uppstår ur utebliven bostadsga-
ranti motverkar den goda intentionen som avgiftsfri utbildning innebär. 

Genom statliga regelverk, kommuners bristande engagemang och utebliven vinst hos 
byggherren byggs det idag få bostäder, än mindre studentbostäder.2 Ämnet diskuteras i 
medierna och terminsstarterna har blivit svårare att hantera för många lärosäten.3 Det har 
allmänt sett spekulerats i vad som ligger till grund för bostadsbristen och hur den kan 
lösas, men ändå händer ingenting. Kanske går det att ta lärdom av andra länders lösning-
ar för att få en bättre struktur i den svenska bostadspolitiken? 

Tanken är att utreda en aspekt som ännu är relativt okänd för många. Om förvaltaren 
kan tänkas överlåta delar av underhållsarbetet till studenter är det relevant att även under-
söka om intresset av överta detta ansvar finns bland studenterna. Arbetet går ut på att 
angripa problemet med studentbostadsbrist genom att klarlägga studenters inställning till 
självförvaltning. Ambitionen är att undersökningen ska vara användbar i framtida pro-
duktion av studentbostäder.  

 

1.2 Syfte, mål och frågeställningar 

Nedan följer i klartext vad som är uppsatsens syfte och mål. Utifrån målet konstruerades 
relevanta frågeställningar som även de visas nedan.  

1.2.1 Syfte 

Syftet med arbete är att bidra till en ökad produktion av studentbostäder i Sverige.  

1.2.2 Mål 

Målet är att klarlägga studenters inställning till självförvaltning av bostadshuset. 

                                                 
1Studentbostadsföretagen. Vägen till en väl fungerande Studentbostadsmarknad. 2014 (Hämtad: 2014–02–07) 
2Boverket. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter. Karlskrona: Boverket, 2013 
3Boverket. Student söker bostad. Karlskrona: Boverket, 2009 
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1.2.3 Frågeställningar 

De frågeställningar som denna uppsats behandlar är följande:  

1. Vad innebär självförvaltning? 

2. I vilken utsträckning kan en student hjälpa till med förvaltningen av bostadshuset?  

3. Hur stort är intresset för självförvaltning bland studenterna?  

Dessa frågeställningar bygger på varandra och önskan är att en bredare förståelse för 
begreppet självförvaltning skapas men även att urskilja hur ungdomar i olika studiemiljö-
er intresserar sig för frågan. 
 

1.3 Metod  

Nedan följer de metoder som valdes för att besvara frågeställningarna till denna uppsats. 

1.3.1 Fråga 1: Vad innebär självförvaltning? 

Frågeställningen besvarades dels genom en litteraturstudie och dels genom en dokument-
analys, där lagtexter rörande självförvaltning studerades. Eftersom det finns många bak-
omliggande faktorer som påverkar hur självförvaltningens innebörd uppfattas, var det 
nödvändigt att göra en litteraturstudie till frågeställningen. Dokumentanalysen var nöd-
vändig för att klarlägga vad som är möjligt idag.  

Litteraturstudien bygger på fakta som presenterats av tidigare forskning på området. 
Merparten av informationen är hämtad på Högskolebiblioteket i Jönköping. Informatio-
nen hämtades genom sökningar i databasen Prima och artikelsamlingarna Housing Studies, 
Urban Geography, Urban Studies och Housing, Theory and Society. Den litteratur som använts är 
främst skriven på engelska, bortsett från de elektroniska källor och lagdokument som 
varit på svenska. För att vidare söka information studerades vilka källor som författarna 
använt sig av, vilket kallas snöbollsurval.4 Författarna av den information som använts 
varierar i nationalitet men alla har haft någon koppling till faktorer som påverkar själv-
förvaltning. 

1.3.2 Fråga 2: I vilken utsträckning kan en student hjälpa till med för-

valtningen av bostadshuset? 

Frågeställningen besvarades genom intervjuer med fastighetsförvaltare av studentbostä-
der i Jönköping. Information om vad förvaltare av studentbostäder kunde tänka sig att 
överlåta på studenten behövdes, därför valdes förvaltare av studentbostäder från när-
området ut att intervjuas. Det antogs att information kunde hämtas här eftersom dessa 
aktörer hade erfarenhet både av förvaltning och studenters beteende. Information om 
vilka uppgifter som hyresgäster utför i traditionella självförvaltningsprojekt hämtades 
genom bland annat telefonintervjuer med en projektledare på SABO och verksamhets-
chefen på FÖRBO, samt genom sökningar på internet. 

En intervjustudie bygger på att information eller synpunkter måste inhämtas från expert-
er eller en utomstående person som har mer kunskap i ämnet.5 Information om hur för-
valtare av studentbostäder tänker kring ämnet behövdes för att göra frågeställningar till 
en enkätundersökning, intervjumetoden blev således naturlig. 

                                                 
4 Bryman, Alan. Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber, 2002, 115-11 
5 Trost, Jan. Kvalitativa intervjuer. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2010 
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1.3.3 Fråga 3: Hur stort är intresset för självförvaltning bland stu-

denterna? 

Frågeställningen besvarades genom en enkätstudie. Enkäten delades ut både till högsko-
le- och universitetsstudenter och gymnasister i årskurs 3, med avsikten att analysera och 
se möjliga skillnader i hur blivande studenter tänkte och hur studenterna resonerade un-
der studietiden. Med gymnasist menades en elev vid en gymnasieskola. 

En enkätstudie innebär att en enkät utformas i form av ett frågedokument. Enkäten ska 
sedan riktas till en urvalsgrupp och delas ut till olika människor, som är berörda av det 
område som ämnet behandlar. De behöver inte vara experter utan bidrar, genom sitt 
deltagande, med sin personliga inställning och kommer att utgöra en procentandel i slut-
resultatet. Enkätmetoden väljs då ett större underlag krävs för att göra en undersökning 
med hög validitet.6 

 

1.4 Avgränsningar 

Denna uppsats resulterar inte i ett förslag till hur studentbostadsbristen ska lösas. Upp-
satsen fokuserar endast till att utreda ett möjligt alternativ som kan innebära en ökad 
produktion av studentbostäder om resultatet visar sig positivt.  

Sammanställning av information är begränsad till Jönköping och Linköping, därför är 
uppsatsen inte representativ för Sverige som land. En större undersökning skulle behövas 
för att vara representativ för hela landet. Utredningen behandlar vad som är tillåtet för en 
lekman att utföra enligt svenska lagar och restriktioner. Där lagar sätter stopp för själv-
förvaltning förbehåller vi oss rätten att utreda tänkbara alternativ för framtida utveckling 
av restriktionerna. Uppsatsen är teoretisk och undersökande, därför kommer dess resultat 
inte redovisa om självförvaltning i studentboenden fungerar i praktiken, oberoende av 
vad enkätundersökningen visar. Undersökningen inkluderar endast studenter vid högsko-
lor och universitet och gymnasieelever årskurs 3. 

Uppsatsen fokuserar på självförvaltning inom upplåtelseformen hyresrätt då det kommer 
till att förklara vad självförvaltning innebär, främst eftersom ett studentboende inte finns 
i någon annan upplåtelseform är hyresrätt och de andra upplåtelseformerna således är 
irrelevanta för självförvaltning av studentbostäder. Information har dock hämtats från 
självförvaltningsprojekt inom andra upplåtelseformer för att inspirera frågeställningar till 
enkätundersökningen. 

 

  

                                                 
6 Trost, Jan. Enkätboken. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012 
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1.5 Disposition 

I kapitel 2, Bakgrund och förutsättningar, förklaras begreppet självförvaltning närmare, lagars 
betydelse och hur mycket hyresreduktion som kan åstadkommas genom självförvaltning. 
Kapitlet redovisar också olika upplåtelseformer som mer eller mindre bidrar till en funge-
rande självförvaltning, samt en genomgång av de valda metoderna.  

I kapitel 3, Genomförande, delas metoderna upp i olika rubriker för att beskriva vilken in-
formation till uppsatsen som hämtats på vilket sätt. Genomförandekapitlet tar upp psy-
kologiska- och ansvarsrelaterade förutsättningar för självförvaltning samt vilka uppgifter 
som förvaltare kan överlåta på studenter, kapitlet beskriver även hur enkätstudien ge-
nomförts.  

I kapitel 4, Resultat och analys, presenteras de svar och analyser som kommit ur frågeställ-
ningarna.  

Kapitel 5, Diskussion, delas in i resultatdiskussion och metoddiskussion där vi diskuterar 
de svar och analyser som undersökningen mynnat ut i.  

I kapitlet diskuterar vi också om hur svaren kan ha påverkats av vårt val av metod. Kapi-
tel 6, Slutsats och rekommendationer, redovisar den slutsats som dragits utifrån resultat och 
analys samt förslag till hur denna undersökning kan vidareutvecklas.  

I kapitel 9, Bilagor, redovisas arbetets bilagor, som främst berör enkätresultatet. 
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2 Bakgrund och förutsättningar 
Nedanstående kapitel behandlar tidigare känd fakta om självförvaltning, som har lagt 
grunden till den fortsatta undersökningen inom området. Vidare utreds självförvaltning-
ens möjligheter i olika upplåtelseformer och slutligen beskrivs de metodval som gjorts. 
 

2.1 Begreppet självförvaltning 

Nedan beskrivs självförvaltningens innehåll, vilka lagar som reglerar självförvaltningen 
och vilken hyresreducering som kan ges som följd av självförvaltning. 

2.1.1 Självförvaltningens innehåll 

Begreppet självförvaltning sägs vara svårdefinierat och bostadsforskare hävdar att ett 
bättre namn är kollektivt handlande, eftersom det ger en klarare bild av vad det egentli-
gen innebär, ett slags lagarbete mellan flera hyresgäster.7 Med svårdefinierat menar fors-
karna att det inte finns en allmän definition för begreppet då självförvaltning ser olika ut 
på olika ställen runt om i världen. Hyresvärdar som bedriver självförvaltning styr själva 
vad som ska överlåtas på de boende, vilket kan medföra att självförvaltning kan se olika 
ut i omfattning. Emellertid beror självförvaltning också på vilka lagar som tillåter det.  

Självförvaltning inkluderar flera bitar, bland annat att hyresgästerna tillsammans står för 
vissa arbetsinsatser rörande underhåll i bostaden, vilket kanske också är den vanligaste 
synen på självförvaltning. Grundtanken med självförvaltningsprojekt är att skapa ett 
öppnare samhälle där de boende ges större inflytande i sitt närområde.8 I teorin innebär 
detta att grannar umgås med varandra och lär känna varandra på ett närmare plan men 
även att området omkring bostaden förbättras och värnas om, någonting som AB Kristi-
anstadsbyggen, en förvaltare som bedriver självförvaltning, vittnar om då de beskriver ett 
självförvaltningsprojekt som bedrivits under en tioårsperiod.9 

Självförvaltning bär flera namn, däribland kan nämnas intressegemenskap, bondegemen-
skap, kollektivboende och kollektivt handlande. Flera bostadsföretag som bedriver någon 
form av självförvaltning beskriver det i princip som att ta ansvar för en del av underhålls-
arbetet mot en mindre ersättning, vilket är orsaken till att bostadsforskare vill använda sig 
av annan terminologi. I de flesta fall uträttas underhållsarbetet både i inne- och utemiljö, 
och det rör sig oftast om att städa trapphuset och utföra trädgårdsarbete enligt något 
slags schema.10 Bostadsforskare menar att den ovan beskrivna definitionen är för enkelt 
uttryckt och hävdar att det också rör sig om vad hyresgästen värdesätter i sin boendemil-
jö och hens relation till sin hyresvärd.11  

Även om hyresgäster vill sköta om underhållsarbetet i sin bostad är det inte alltid lätt att 
få förvaltaren att överlåta ett sådant ansvar på dem.12 För att självförvaltning ska fungera 
krävs en ömsesidig förståelse för vad det innebär, helst i form av ett kontrakt som tydligt 
beskriver vilka arbetsinsatser som ska utföras och vad som förväntas av deltagarna. 

                                                 
7 Bengtsson, Bo., mfl. Lokal kontroll och kollektivt handlande: En utvärdering av självförvaltning i Bostads AB Posei  
don i Göteborg. Gävle: Uppsala Universitet, Institutet för boende- och urbanforskning, 2003: s.20-21 
8 Helsingborgshem. Självförvaltning. 2014 (Hämtad: 2014–04–02) 
9 ABK. Självförvaltning. 2014 (Hämtad: 2014–04–02) 
10 ABK. Självförvaltning. 2014; Helsingborgshem Självförvaltning. 2014 (Hämtade: 2014–04–02) 
11 Bengtsson, Bo., mfl. Lokal kontroll och kollektivt handlande: En utvärdering av självförvaltning i Bostads AB Posei     

don i Göteborg. Gävle: Uppsala Universitet, Institutet för boende- och urbanforskning, 2003: s.20-21 
12 Brunner, Andreas., Martinsson, Petra. Stora förtjänster – men få nappar på självförvaltning. Hem & Hyra 2013-
09-24. (Hämtad: 2014–04–01) 
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Det krävs även att det finns en grupp människor som är villig att åta sig ansvar, eftersom 
det är orealistiskt att en ensam hyresgäst kan ta på sig allt ansvar själv. 

2.1.2 Lagars betydelse 

Skattelagen reglerar självförvaltning hårt och tillåter endast ersättning för förvaltnings-
uppgifterna trappstädning, trädgårdsskötsel, enklare reparationer, byte av glödlampor och 
tillsyn av sekundära utrymmen så som vind och källare.13 Det begränsade antalet arbets-
uppgifter beror på att självförvaltning i större omfattning medför skatteplikt, likt mer 
konventionella arbeten. Det som anges om självförvaltning i skattelagen anges nedan.  

För skattefrihet krävs att avdraget inte överstiger den egna lägenhetens andel av den 
totala kostnaden för den aktuella arbetsuppgiften och att samtliga hyresgäster som 
deltar i självförvaltningen får hyresavdrag med samma belopp.14 

En annan bidragande faktor som hämmar utvecklingen och möjligheten till en mer om-
fattande självförvaltning är arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen kräver utbildning bland de 
som deltar, som ett säkerhetskrav för att i större utsträckning undvika olycksfall och 
ohälsa vid utförandet av arbetsuppgifterna.15    

2.1.3 Hyressänkning genom självförvaltning  

Genom ett riksdagsbeslut år 1998,blev det i större utsträckning möjligt för hyresgäster att 
få en reducerad hyra om de medverkade i självförvaltningsprojekt.16 Bakgrunden var att 
den skattefria delen ökade för underhållsarbeten, vilket innebar att en mindre ersättning 
kunde fås utan att behöva beskatta det arbete som utförts. 

Den skattefria delen får endast räknas som den enskildes del av självförvaltningsprojektet 
i förhållande till det totala antalet hyresgäster i byggnaden. Alla som deltar i självförvalt-
ningsprojekt och aktivt medverkar ska ha rätt till samma ersättning, oavsett hur fördel-
ningen av arbetsuppgifterna ser ut. Hyresgästerna har inte rätt till mer ersättning än vad 
som budgeterats för underhållsarbete och ersättningen räknas alltid från den budgeterade 
entreprenadkostnaden.17 

För att exemplifiera följer nedan ett förslag på hur ersättningen skulle fördelas mellan 
hyresgäster i ett självförvaltningsprojekt.18 

Exempel 1: Antag att det i ett bostadshus finns tolv hushåll. Hälften av hushållen medverkar i ett 
självförvaltningsprojekt där det ingår att städa trapphuset en gång i veckan och att underhålla bostads-
gården med diverse trädgårdsarbeten. Om arbetet utförts med entreprenad hade det kostat fastighetsföre-
taget 3500 kronor för trappstädningen och 2300 kronor för trädgårdsarbeten per månad. Den totala 
entreprenadkostnaden för underhållsarbetet budgeteras således till 5800 kronor per månad.  

De medverkande hyresgästerna bestämmer sig för att åta sig hälften av underhållsarbetet för städningen 
och fullt ansvar för trädgårdsarbetena. Den totala inbesparade kostnaden per månad blir då 4050kr 
(3500/2 + 2300 = 4050), vilket teoretisk sett innebär en besparing på 675 kronor per månad och 
hushåll som deltar (4050/6 = 675). Emellertid räknas endast ett hushålls andel av projektet i förhål-
landet till det totala antalet hushåll i bostaden och på den högsta entreprenadsumman, vilket innebär att 
varje hushåll besparar 483 kronor per månad (5800/12 = 483).  

                                                 
13 Skatteverket. Hyresnedsättning vid självförvaltning. 2014 (Hämtad (2014–04–01) 
14 Skatteverket. Hyresnedsättning vid självförvaltning.  
15 SFS 2013:610. Arbetsmiljölag. Stockholm: Arbetsmarknadsdepartementet 

16 Proposition 1996/97:119 Skattefrihet för hyresavdrag vid självförvaltning. Stockholm: Finansdepartementet. 
17 Proposition 1996/07:119. Skattefrihet för hyresavdrag vid självförvaltning.  
18 Företagscentrum, Självförvaltning. (Hämtad 2014–04–28) 
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I exemplet ovan får de sex som medverkar i självförvaltningsprojektet en reducerad hyra 
med 483 kronor per månad medan övriga hyresgäster betalar full hyra.  

2.2  Upplåtelseformens betydelse 

I Sverige finns fyra olika upplåtelseformer: Äganderätt, bostadsrätt, hyresrätt och koope-
rativ hyresrätt.19 Äganderätten i frågan om självförvaltning kan ses som självklar eftersom 
den boende äger sin fastighet och således också står för förvaltningen av bostaden, varför 
denna inte kommer behandlas.  

2.2.1 Bostadsrätten 

Bostadsrätten har en direkt koppling mellan den boendes andel i bostadsrättsföreningen 
och dess nyttjanderätt, genom att bostadsrättshavaren betalar en upplåtelseavgift till före-
ningen.20 Det är sannolikt att de boende vill värna om sitt närområde och den fastighet de 
bor i, framför allt eftersom det i de flesta fall är stora summor som betalats för nyttjande-
rätten. Eftersom bostadsrättshavaren är medlem i en ekonomisk förening, är denne även 
delägare i det hus hen bor i - således har bostadsrättshavaren ett förvaltningsansvar för 
bostaden.21 Självförvaltning i bostadsrättsområden är vanligt förekommande i Sverige 
eftersom det tydligt står i bostadsrättslagen att föreningen har vissa skyldigheter gällande 
underhållsarbeten:  

Sedan tillträde medgetts är föreningen skyldig att hålla lägenheten, huset och mar-
ken i gott skick, i den mån ansvaret inte enligt 12§ vilar på bostadsrättshavaren. Be-
stämmelserna i 2§ tillämpas om föreningen åsidosätter sin reparationsskyldighet el-
ler om det på något annat sätt uppstår hinder eller men i nyttjanderätten genom fö-
reningens vållande.22  

2.2.2 Hyresrätten 

Den mest ogynnsamma upplåtelseformen för självförvaltning är antagligen hyresrätten 
eftersom den boende har en begränsad nyttjanderätt. I en hyresrätt står fastighetsförval-
taren generellt sett för alla kostnader rörande byggnaden, dock kan hyresgästen på egen 
bekostnad ändra om i sin egen lägenhet – på villkor att värdet av lägenheten inte minskar. 
Hyreslagen innehåller vissa tvingande regler rörande hyresgästens rättigheter, exempelvis 
förväntas hen enligt kontrakt hålla sin lägenhet i gott skick och att inte störa sina grannar. 
En hyresgäst hyr sin lägenhet av fastighetsföretaget, således finns inga krav på att en hy-
resgäst ska utföra förvaltningsarbete i bostaden.23  

2.2.3 Den kooperativa hyresrätten 

Det som är ständigt återkommande i litteraturen och empiriska undersökningar från Sve-
rige är den speciella hyresformen kooperativ hyresrätt.24 Den kooperativa hyresrätten 
introducerades år 2002, för att hyresgäster skulle få liknande föreutsättningar som i en 
bostadsrättsförening.25 En sådan hyresrätt är, likt bostadsrätten, en ekonomisk förening 
där hyresgästerna tillsammans hyr det hus de bor i av ett fastighetsföretag, ett annat al-

                                                 
19 Boverket. Upplåtelseformer och boendeformer i Sverige. 2014. (Hämtad: 2014–04–28) 
20 SFS 2013:433 Bostadsrättslag. Stockholm. Justitiedepartementet (Kap 7. 14§) 
21 Zetterstedt, Johan. Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt. Södertälje: Fastighetsnytt, 2005 
22 SFS 2013:433 Bostadsrättslag. Stockholm. Justitiedepartementet (Kap 7. 4§) 
23 SFS 2013:489. Jordabalken. Stockholm. Justitiedepartementet (Kap 12. 24§, 25§) 
24 Bengtsson, Bo. Solving Tenants’ dilemma: Collective Action and Norms of Co-operation in Housing. 
Housing, Theory and Society, 17 no. 4, (2000): 183 
25 Malmgren, Lars. Kooperativ hyresrätt – Nya möjligheter för den fjärde upplåtelseformen. Karlskrona: Boverket,    

2005 
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ternativ är att föreningen äger huset.26 Medlemmarna betalar in en medlemsinsats till fö-
reningen som gör dem till delägare av huset. De betalar även en upplåtelseinsats, som ger 
dem nyttjanderätt till lägenheten likt ett traditionellt hyresavtal.27 Eftersom det inte finns 
något samband mellan en medlems andel i föreningen och dess nyttjanderätt har med-
lemmar inte någon säljrätt, istället får de som lämnar föreningen tillbaka upplåtelseinsat-
sen som betalats för tillträde till lägenheten.28  

Vad är det som gjort självförvaltningen så framgångsrik inom denna hyresform? I den 
kooperativa hyresrätten återfinns faktorer som påverkar självförvaltning. Medlemmarna i 
en kooperativ hyresrättsföreningen har fullt ansvar för byggnaden. Föreningen hyr, eller 
köper, bostadshuset av ett bostadsföretag och hyr sedan ut lägenheterna till medlemmar i 
föreningen, vilket innebär att det är föreningen som ställer krav på vad medlemmarna 
själva ska göra inom förvaltningen och vad som hyrs in på entreprenad. Eftersom det är 
en ekonomisk förening har medlemmarna/styrelsen fullt ekonomiskt ansvar och behöver 
inte styras av en förvaltares preferenser. Utförandet av underhållsarbeten och utveckling 
av bostaden är frågor som föreningen själva beslutar över. Hyresformen medför ett stort 
eget ansvar där medlemmarna har stort inflytande, vilket antagligen är en av orsakerna till 
varför självförvaltning fungerar just där.29 

2.2.4 Blockuthyrning av hyresrätt 

En form av hyresavtal som underlättar för självförvaltning är blockuthyrning. Det är en 
form av andrahandsuthyrning men som måste innefatta minst tre kontrakt mellan hyres-
värd och förstahandshyresgäst. En möjlighet som finns för hyresvärden och förstahands-
hyresgästen är att avtala bort de tvingande reglerna som finns i hyreslagen.30 Hyresvär-
dens skyldighet till underhåll är en sådan regel. Hyresnämnden godkänner och ger dis-
pens för avtalen med undantag då hyresvärden är staten eller kommunen. Eftersom stu-
denter är en minoritet i samhället skrivs blockhyrningskontrakt, som används av kom-
muner till grupper som är mer utsatta på bostadsmarknaden.31 

För andrahandshyresgästens trygghet finns besittningsskydd i samma form som förhål-
landet mellan förstahandshyresgästen och hyresvärden. Hyreslagen står intakt i avtal mel-
lan första- och andrahandshyresgästen. Blockuthyrning är ett sätt att skapa fler bostäder 
åt studenter och med dispensreglerna kan hyran sänkas mot att underhållsansvaret över-
låts på hyresgästen. Hyresformen stärker hyresrättens konkurrenskraft på marknaden och 
gynnar nyproduktion av denna upplåtelseform.32 Eftersom hyresformen tillåter ett över-
lämnande av underhållsansvar till hyresgästen är den aktuell i frågan om självförvaltning. 

2.3 Metodval 

Nedan följer en kort beskrivning av metoderna intervjustudie och enkätstudie. 

2.3.1 Intervjustudie 

Jan Trosts bok Kvalitativa intervjuer tar upp olika tillvägagångssätt för hur en intervju kan 
genomföras. Nedan följer tips och råd från Kvalitativa intervjuer på hur förutsättningarna 
för att intervjua blir bättre.  

                                                 
26 SFS 2002:93 Om kooperativ hyresrätt. Stockholm. Justitiedepartementet (Kap 1. 3§, 4§) 
27 SFS 2002:93 Om kooperativ hyresrätt. Stockholm. Justitiedepartementet (Kap 1. 8§, 9§) 
28 SABO. Vad är kooperativ hyresrätt? 2014. (Hämtad 2014–03–31) 
29 FÖRBO. Kooperativ Hyresrätt. 2014. (Hämtad 2014–04–19) 
30 SFS 2013:489. Jordabalken. Stockholm: Justitiedepartementet (Kap 12. 1§, 6st.) 
31 SOU 2004:91. Betänkandet av Hyressättningsutredning. Reformerad hyressättning. Stockholm: Fritze. 115 
32 Fastighetsägarna. Blockuthyrning – en möjlighet för hyresrätten. 2014 (Hämtad 2014–04–19) 
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När förvaltares åsikter, handlingsval och tankesätt söks ska personer tillfrågas, vilka kan 
tänkas ge utförliga svar och ge den information som behövs för att förstå hur de tänker. 
Med en standardiserad intervju menas att frågorna ställs i exakt samma ordning och med 
samma tonfall, alltså en väldigt strikt intervju. En lägre grad av standardisering betyder att 
en anpassning till den intervjuade görs och låter hen styra och besvara frågorna. Med 
denna teknik skapas fler möjligheter och utförligare svar om ämnet kan ges. En struktu-
rerad intervju baseras på att det finns svarsalternativ och tvärtemot finns ostrukturerade 
intervjuer där svaren är helt öppna. 

Inlevelse i form av empati var en god förutsättning medan sympati inte behövdes för 
utförandet av en bra intervju. Som intervjuare skulle en låg profil hållas, egna åsikter skul-
le hållas tillbaka och efterfrågade åsikter likaså alternativt ges efter avslutad dokumenta-
tion av intervjun. Påstående eller förslag skulle de likaså hållas tillbaka, endast frågor som 
inte gav jakande eller nekande svar på frågeställningen ställdes. Den intervjuade skulle 
heller inte avbrytas vare sig den var i tal eller i en tankeprocess.33  

Ett flertal intervjuade kan ge ett representativt utfall i procentuella andelar och några få 
intervjuade personer ger mer djupgående information. En eller flera indelningar bör väl-
jas som en del i ett strategiskt urval för att sedan kategorisera sitt urval. Urvalet kan häm-
tas genom slumpmässiga svar på tidningsannonser eller med hjälp av en utomstående. 
Som hjälpmedel kan inspelning användas vid intervjuns genomförande om det godkänns 
från intervjuaren. Genom inspelning kan fokus hållas under intervjun och tillbakablickar 
kan göras i efterhand, nackdelen är att sammanställningen blir tidsödande. Alternativet är 
att anteckna och det positiva är då att det mest väsentliga noteras och sammanställningen 
kan utföras mer tidseffektivt. 

2.3.2 Enkätstudie 

Enkätboken tar upp hur en enkät bör utformas och hur frågeställningar kan formuleras på 
olika sätt samt hur de sedan kan tolkas. Nedan följer rekommendationer från enkätboken 
och berör sidorna 15-92.34  

Syfte och målgrupp måste vara klart när en enkät ska utformas, dessutom måste det fin-
nas ett bestämt mål för enkäten. En enkät kan antingen vara allmän och söka ett repre-
sentativt underlag, som i sammanställningen utgör procentandelar. Om undersökningen 
syftar till att förstå hur människor tänker och agerar bör en begränsning göras till ett färre 
antal personer. Enkäten är endast representativ med ett underlag på över hundra tillfrå-
gade personer. Urvalets storlek ska också vägas mot tid och ekonomisk situation, för de 
som ansvarar för enkätundersökningen. De som svarar på enkäten kan antingen väljas 
slumpmässigt där alla ges lika förutsättningar eller genom icke slumpmässigt urval som 
innebär att de som är lättast att få tag i får chansen att svara.  

I en standardiserad enkät är utformningen densamma för alla, inga ändringar görs, om 
enkäten varieras sägs den ha en lägre grad av standardisering. De frågor som ges svarsal-
ternativ är strukturerade och betraktas som ej öppna frågor, då förekommer givna svar. 
Enkäter kan utformas så att det rör sig om attitydfrågor med en skala från 1-5 eller ge-
nom en tabellarisk uppställning där svaren kryssas i. Motsatsen kallas öppna frågor, som är 
ostrukturerade utan svarsalternativ. Det ska undvikas att använda flera frågor i en fråge-
ställning, retrospektiva frågor och långa formuleringar med värdeladdade ord. För enkel-
hetens skull ska vanligt, konsekvent språk användas och formuleringar utan krångligheter 
eller negationer. Tillstånd och skeenden ska inte användas samtidigt då de inte är jämför-
bara i samma mening.

                                                 
33 Trost, J. Kvalitativa intervjuer. 105-106 
34 Trost, Jan. Enkätboken. 4 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 15-92 
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3 Genomförande 
Nedan redovisas hur arbetet som ligger till grund för denna uppsats har genomförts. De 
metoder som valdes var litteraturstudie, intervjustudie och enkätstudie, vilka kommer att 
redovisas som egna kapitel.  
 

3.1 Litteraturstudie 

Nedanstående litteraturstudie behandlar frågeställning 1: Vad innebär självförvaltning? 
Studien baseras på fakta från flera länders syn på begreppet. Frågan vad självförvaltning 
innebär är komplex, dels för att den beror på psykologiska förutsättningar, som de med-
verkandes attityder, och dels på ansvarsöverlåtelse från förvaltaren/hyresvärden till de 
medverkande.  

3.1.1 Värdet av de deltagandes inställning 

För att få människor att delta krävs att de är motiverade att utföra en uppgift. Hur män-
niskor motiveras eller engageras styrs av de motiv och drivkrafter som finns inom oss, 
varav en av dessa är normer.35 När det gäller självförvaltning kan tänkas att normer rö-
rande samarbete spelar en stor roll, eftersom de handlar om kollektivt ansvarstagande.36 
Ett deltagande i ett självförvaltningsprojekt kan ses som ett socialt ansvar gentemot sina 
grannar, även om personer inte deltar, eftersom de då ser sina grannar utföra arbete som 
de själva valt att inte utföra.37 Ett annat motiv till att inte delta kan vara att den moderna 
världens samhälle har gått mot ett mer individuellt, egoistiskt synsätt – vilket resulterar i 
att människor i många fall endast tar hänsyn till egenintressen.38 

Sociala normer rörande samarbete 
De sociala normerna Norm of Fairness, Everyday Kantianism och Utilitarianism, applicerar 
Bengtsson, en svensk bostadsforskare, på självförvaltning som psykologiska förutsätt-
ningar.39 De ovanstående normerna beskriver hur olika människor kan se på samarbete, 
varför de är väsentliga för självförvaltningsprojekt. 

Norm of Fairness 
En person som agerar om andra gör det skulle falla under Norm of Fairness eftersom per-
soner med den inställningen ser det som rättvist om alla hjälper till lika mycket. Under 
samma kategori finns människor som själva medverkar först när de ser att andra gör det 
och då väljer att bidra.  

Everyday Kantianism 
Vad som är tydligt i litteratur och i de telefonintervjuer som gjorts är att det krävs eldsjä-
lar för att starta upp självförvaltningsprojekt. Dessa är människor som inte i stor ut-
sträckning bryr sig om att alla ska hjälpa till, men som själva hjälper till utan att ifrågasät-
ta. Dessa människor placeras i kategorin Everyday Kantianism och har inställningen att: Om 

                                                 
35 Bakka, F Jørgen. och Fivelsdal, Egil. och Lindkvist, Lars. Organisationsteori: struktur – kultur – processer. 5 
uppl. Malmö: Liber AB, 2009, 172 
36Elster, Jon. The Cement of Society. A study of Social Order. Cambridge, Cambridge University Press, 1989 
37 Bengtsson, Bo. Tenants’ Dilemma – On Collecetive Action in Housing. Housing Studies 13 no. 1 (1998): 
107 
38Granvik, Madeleine. Implementation of the Habitat-agenda in Local Communities: Late Modern living Conditions and 
Residents’ Interest, Time For and Real action In Citizen Participation, in a Swedish and Russian context. Diss. Uppsala, 
Institutionen för samhällsplanering, Sveriges Lantbruksuniversitet, 2005 
39Bengtsson, Bo. Solving the tenants’ Dilemma: Collective Action and Norms of Co-operation in Housing. 
Housing, Theory and Society 17 no. 4 (2000): 181-182. 
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jag inte medverkar, varför ska andra bry sig om att medverka? Många har trott att de är 
nödvändiga för att upprätthålla självförvaltningsprojekt men det har istället visat sig att 
deras roll har störst betydelse i uppstartandet av projekten.40  

Utilitarianism 
Utilitarianister är personer som deltar i självförvaltningsprojekt om det finns en bra bak-
omliggande orsak och om deras medverkande resulterar i någonting bättre än utgångslä-
get.41  

Bengtssons forskning visar att det finns ett stort intresse bland många när det kommer 
till att sitta med i styrelsegruppen på området.42 Det innebär att det finns ett behov av 
inflytande inom oss människor. Hans fynd var att positioner roterades, även ordförande-
posten, vilket han tolkar som att eldsjälar spelar mindre roll när ett projekt väl blivit insti-
tutionaliserat eftersom deras synsätt lever vidare i bostadsområdets sociala konstruktion.43 

Den psykologiska inställningen hos en hyresgäst är avgörande i alla av självförvaltningens 
skeden, både i frågan om att starta upp ett projekt och då det kommer till att upprätthålla 
det.44 Generellt sett ses det som svårare att starta upp projekt där det inte finns någon 
tidigare koppling till självförvaltning, än där det är känt sedan tidigare.45 Svårast verkar 
vara då förslaget kommer från en förvaltare och projektets idé inte har befästs, samtidigt 
som de boende fortfarande inte är övertygande om idén. Det visar hur viktig de inblan-
dades inställning till projektet är för att det ska lyckas. Kruythoff, en nederländsk bo-
stadsforskare, menar att ett formellt kontrakt mellan förvaltaren och den boende spelar 
en stor roll för om projekt efterlevs eller inte.46 Ett kontrakt som tydligt definierar projek-
tets omfattning gällande arbetsområden gör att de deltagande spelar med "öppna kort". 
Minst lika viktigt som ett formellt kontrakt hävdar Kruythoff att de medverkandes attityd 
är - om de medverkande hyresgästerna har inställningen att de inte kan påverka någon-
ting skapas negativa banor. För att ett självförvaltningsprojekt ska fungera krävs att de 
medverkande tror på idén och på sin makt att förändra.47 

3.1.2 Intresset för inflytande 

Problemet, i de flesta fall, handlar om att få tillräckligt många boende intresserade av att 
utföra självförvaltning. Castell, som är en svensk bostadsforskare verkande i Göteborg, 
hävdar att de boendes inflytande ökar i självförvaltningsprojekt, på så vis att de själva är 
med och bestämmer över sin egen levnadsstandard. Självförvaltningen bidrar till att ska-
pa goda relationer, både till de egna grannarna och till förvaltaren. Generellt sett antas att 
hyresgäster inte har något inflytande på hur hyresvärden tar beslut men Castell menar att 

                                                 
40Bengtsson, Bo. Solving the tenants’ Dilemma: Collective Action and Norms of Co-operation in Housing. 
Housing, Theory and Society 17 no. 4 (2000): 181. 
41 Bengtsson, Bo. Solving the tenants’ Dilemma: Collective Action and Norms of Co-operation in Housing, 
181-182. 
42 Bengtsson, Bo. Solving the tenants’ Dilemma: Collective Action and Norms of Co-operation in Housing. 
Housing, Theory and Society 17 no. 4 (2000): 181 
43 Bengtsson, Bo. Tenants’ Dilemma – On Collective Action in Housing. Housing Studies 13 no. 1 (1998): 
117-118 
44Elster, Jon. The Cement of Society. A study of Social Order. Cambridge, Cambridge University Press. 1989: 187 
45 Bengtsson, Bo., mfl. Lokal kontroll och kollektivt handlande: En utvärdering av självförvaltning i Bostads AB Posei-
don i Göteborg. Gävle: Uppsala Universitet, Institutet för boende- och urbanforskning, 2003 
46 Kruythoff, Helen. Tenant Participation in the Netherlands: The Role of Laws, Covenants and (Power) 
Positions. Housing Studies 23 no. 4 (2008) 
47Kruythoff, Helen. Tenant Participation in the Netherlands: The Role of Laws, Covenants and (Power) 
Positions. Housing Studies 23 no. 4 (2008) 
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det egentligen borde vara hyresgästerna själva som tar besluten eftersom det är de som 
känner till byggnadens behov allra bäst.48 

Castell konstruerade understående tabell utefter vissa tänkbara förutsättningar där målet 
varierar i olika faser. Faserna beror i stort sett på om hyresvärden och hyresgästen har 
gemensamma mål eller inte. Då de har motstridiga mål kan det tänkas att de hamnar i 
konflikt med varandra, medan gemensamma mål kan utmynna i ett samarbete, som kan 
resultera i någonting positivt för båda parterna. För att förhindra att hamna i konflikt 
med varandra måste den boendes kunskap och inflytande öka, och för att skapa ett gott 
samarbete krävs att det finns mötesplatser där hyresvärden och den boende kan mötas på 
lika villkor. För att hyresgästen ska få ökat inflytande krävs att hyresvärden är redo att 
överlåta en del av det egna ansvaret på hyresgästen, Castells förslag är då att hyresvärden 
ska fungera som ett stöd för hyresgästen. Det bästa är att se till individers behov i sin 
boendesituation, men för att kartlägga dessa krävs en utveckling av hjälpmedel. 

FIGUR 1. Visar Castells förslag till hur hyresgästen ska få ökat inflytande i sin bostad, 
figuren är översatt från engelska till svenska.49 

 

Något annat som diskuterats i litteraturen är självförvaltningens skolande karaktär. Kru-
ythoff menar att självförvaltningsprocessen har en lärande och integrerande effekt och att 
den bidrar till en acceptans av kollektivt handlande. Hon skriver att det inte är självklart 
att uppnå jämställdhet mellan hyresgäster genom självförvaltning, men att det i grund och 
botten är syftet, eftersom resultatet gynnar alla deltagande.50 Hennes egen undersökning 
av ett nederländskt bostadsområde med självförvaltning bekräftar att både hyresgästerna 
och förvaltare lärt sig någonting nytt om varandra genom projektet. Flint, som skriver 
om självförvaltning i Storbritannien, hävdar även han att självförvaltningen har en sko-
lande och stärkande effekt för individer som deltar.51 Han menar att människor har för-
mågan att fatta både rationella och proaktiva beslut rörande det egna boendet och att alla 
kan jobba efter den egna kapaciteten. Den enskildes kapacitet stärks och utvecklas genom 
självförvaltning. Genom självförvaltning kan även antas att individer börjar känna delak-
tighet och tillhörighet, vilket är utvecklande. Flint menar även att självförvaltningen kan 
bidra till ökad självkänsla och ökad disciplin i och med det stora ansvaret.52 

                                                 
48 Castell, Pål. Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open 
space management. Göteborg: Chalmers University of Technology, 2010 
49 Castell, Pål. Managing yard and togetherness: living conditions and social robustness through tenant involvement in open 
space management. Göterborg: Chalmers University of Technology, 2010, 7 
50 Kruythoff, Helen. Tenant Participation in the Netherlands: The Role of Laws, Covenants and (Power) 
Positions. Housing Studies 23 no. 4 (2008): 639 
51 Flint, John. The Responsible Tenant: Housing Governance and the Politics of Behaviour. Housing Studies 
19 no. 6 (2004): 894-895 
52 Flint, John. The Responsible Tenant: Housing Governance and the Politics of Behaviour. Housing Studies 
19 no. 6 (2004): 896 

Perspektiv Konflikt Samarbete Stöd och omsorg 

Mål Att öka den boen-
des kunskap och 
makt. 

Att skapa forum för 
mötesplatser och sam-
arbete mellan boende 
och hyresvärdar. 

Att förbättra metoder 
för att kartlägga och 
analysera behov och 
problem 

Resultat Kollektivt handlan-
de, trädgårdsorgani-
sation och lokal 
kontroll 

Långvarigt samarbete 
gällande tillhandahållan-
de av service, ordning 
och bekvämligheter, etc. 

Myndigheter och bo-
stadsföretag överväger 
de boendes individuel-
la situation. 



Genomförande 

19 
 

3.1.3 Överlåtande av ansvar 

En avgörande orsak till att självförvaltning tar plats eller inte är att det finns en förvaltare 
som är beredd att överlåta en större eller mindre del av sin kontroll över underhållsarbe-
tet på sina hyresgäster. Flera publicerade artiklar tar upp Arnsteins Ladder of Citizen Parti-
cipation för att beskriva väsentligheten av överlämnandet av ansvar från förvaltaren till 
hyresgästen, som en del av ett fungerande själförvaltningsprojekt.53 Castell skriver om hur 
den formella delen av självförvaltningsprojekt i Göteborg fungerar och har utvecklat en 
enklare version av Arnsteins stege där han beskriver hyresgästens inflytande på en fyrgra-
dig skala.54 
 
FIGUR 2. Castells adapterade stege över maktbalansen mellan hyresvärd och hyresgäst.55 
Figuren är översatt från engelska till svenska. 
 

Kontrollnivå Hyresgästsmedverkande 

4. Kontroll Den medverkande hyresgästgruppen arbetar 
självgående utan interaktion med hyresvär-
den. 

3. Fattar beslut men är övervakade Den medverkande hyresgästgruppen fattar 
egna beslut men den lokala förvaltaren in-
teragerar. 

2. Ger förslag men har inget 
    beslutsfattande 

Hyresgästerna tillåts inte fatta beslut men 
kan föreslå vad de vill göra. 

1. Inbjudna att delta Hyresvärden definierar arbetsuppgifter som 
hyresgästerna blir inbjudna att utföra. 

 
I princip beskriver skalan hur graden av inflytande gentemot förvaltaren ökar ju högre 
upp i skalan hyresgästen befinner sig. På den lägsta nivån är det förvaltaren som definie-
rar alla uppgifter och hyresgästen kan välja att delta eller att inte delta. Den andra och 
tredje nivån handlar om hyresgästens rätt till att fatta beslut: på den andra nivån har hy-
resgästen ingen rätt att själv fatta beslut men kan fortfarande föreslå förbättringar. Den 
tredje nivån innebär att hyresgästen själv fattar besluten men att förvaltaren fortfarande 
diskuterar förslag. Det som ska uppnås är ett självfungerande styre utan att förvaltaren 
över huvud taget lägger sig i, vilket är definitionen för den fjärde nivån.56 

Castells stege är mer adapterad till just boendesektorn och är ett av många exempel på 
hur Arnsteins stege adapterats, som i många fall ifrågasatts eftersom det är oklart om en 
medborgare kan uppnå så pass stort inflytande som önskas i hennes teori. Hennes fynd 
är att överlåtelse av makt engagerar människor att ta mer ansvar, eftersom det fungerar 
som en motivation. Hon anser att överlåtelsen kan vara nödvändig för att få människor 
att bidra, men att det inte behöver vara den mest betydande faktorn.  

Kruythoffs fynd är att förvaltarens inställning och överlåtande av ansvar spelar en stor 
roll för om självförvaltningsprojekt fungerar eller inte. I nederländska lagar förespråkas 
självförvaltning men hon menar att det på grund av förvaltares alltför konservativa in-
ställning till överlåtande av ansvar till sina hyresgäster inte förekommer i önskad ut-

                                                 
53Arnstein, R. Sherry. A Ladder of Citizen Participation. Journal of the American Institute of Planners 35 no. 4 
(1969): 216-224. 
54 Castell, Pål. Involving Tenants In Open Space Management: Experiences from Swedish Rental Housing 
Areas. Urban Geography 31 no. 2 (2010) 242 
55 Castell, Pål. Involving Tenants In Open Space Management: Experiences from Swedish Rental Housing 
Areas. 242 
56 IBID  
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sträckning.57 Flint vittnar även han om att förvaltarens överlåtande av ansvar spelar roll 
för uppstartandet av självförvaltningsprojekt. I Storbritannien har självförvaltningspro-
jekt ökat i antal efter att förvaltare överlåtit delar av sitt ansvar på de boende.58  

Enligt Kruythoff ställer sig många negativt till överlåtandet av budgetansvar redan innan 
ett självförvaltningsprojekt startat. Den ekonomiska vinningen kan antas öka eftersom 
hyresgästerna satsar pengar på saker som ökar trivseln i området, medan hyresvärden 
fattar beslut som inte alltid ses som aktuella hos de boende. I grund och botten syftar 
självförvaltningens ekonomiska vinning till att antingen öka standarden i en byggnad till 
samma pris eller ge bibehållen standard till ett mindre pris.59 Castell menar då att hyres-
gästerna måste få mer inflytande i frågan om hur pengar fördelas i den egna byggnaden. 

3.1.4 Summering av litteraturen 

Sammanfattningsvis kan sägas att självförvaltning ändå har en tydlig definition om bak-
grunden till varför det fungerar analyseras. Självförvaltning beror framför allt på en hy-
resgästs inställning till att utföra en del arbetsuppgifter, hur ansvarstagande hen är/vill 
vara och hur hen värdesätter sitt inflytande i närområdet. En annan faktor som är av be-
tydelse är närheten till grannarna och således hyresgästens förbättrade sociala liv i bo-
stadsområdet. Emellertid beror självförvaltningen också på om hyresgästen ges möjlighet 
att ta hand om sitt boende eller inte – finns det ingen förvaltare som delar åsikterna om 
hur bostadshuset ska underhållas och som kan tänka sig att överlåta underhållsansvaret 
på hyresgästerna, kommer självförvaltningen inte heller etableras eller ge ett gott resultat.  

Utifrån fakta som hämtats från litteraturstudien intervjuas förvaltare av studentbostäder, 
för att få en klar bild av deras inställning till överlämnandet av ansvar. Beroende på vilka 
arbetsuppgifter som kan överlåtas på studenterna är tanken att sedan sammanställa dessa 
i en enkät till studenter vid högskolor och universitet och gymnasister i årskurs 3, för att 
se vad ungdomarna har för inställning. 

 

3.2 Intervjuer  

Nedanstående intervjustudie behandlar frågeställning 2: I vilken utsträckning kan en 

student hjälpa till med förvaltningen av bostadshuset? Studien baseras på intervjuer med 
fastighetsförvaltare av studentbostäder i Jönköping. Kapitlet redovisar vilken intervjume-
tod som valts och vad förvaltare kan tänkas överlåta. 

3.2.1 Förberedelser 

Ett mindre samarbete genomfördes med Blue Wall Construction AB, ett byggföretag 
beläget i Jönköping. Blue Wall Construction AB:s VD60 presenterade idén till examensar-
betet för förvaltare av studentbostäder, via mailkontakt med företagets kontaktnät. Som 
följd av att examensarbetet presenterats på förhand kunde intervjuer med förvaltare 
genomföras på ett tidigt stadium i arbetsprocessen, vilket medförde att litteratursökning 
och enkätutformningen kunde ske obehindrat. 
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Ett frågeformulär med enkla frågor konstruerades angående arbetsuppgifter som ansågs 
vara inom ämnet självförvaltning, som kunde tänkas överlåta. Uppgifterna som presente-
rades var liknande dem som utförs i traditionell självförvaltning men även uppgifter som 
inte tilläts av lagar. De tilltänka intervjuade kontaktades via telefon och möten bokades in 
kort därefter. Frågeformuläret skickades ut i förväg med tillägget om förväntat tidsinter-
vall för intervjun, med uppskattning att den skulle ta 40 minuter till två timmar. 

3.2.2 Intervjumetod 

Intervjuer gjordes med tre fastighetsförvaltare, VD:n på Bygginvest,61 en styrelseledamot 
från Brandtornet,62 förvaltningschefen på Vätterhem63 samt en intervju med Vätterhems 
bovärd64 för studentbostäderna. Endast mailkontakt kunde hållas med fastighetsbolaget 
Ekblads.65 Frågeformuläret skickades i förväg och delades vid intervjun ut så alla kunde 
se, läsa och diskutera utifrån samma grunder. Intervjun inleddes med formella öppna 
frågor om företaget. Vidare ställdes frågor om vilka arbetsuppgifter som utfördes idag av 
fastighetsbolagens personal, vad de kunde tänka sig överlämna till studenter och nya för-
slag till uppgifter som kunde utföras presenterades. Intervjuerna var styrda med delvis 
öppna frågor för att få friare svar och mer idéer som underlag till enkäten. Anteckningar 
fördes efter respektive fastighetsförvaltares medgivande, dels skriftligt och dels datorskri-
vet. 

För att inte störa vederbörande hölls samtal, intervju och mailkontakt kort men koncist. 
Inledningsvis skulle inte en intervju börja med allmänna frågor, dock gick det bra att be 
dem berätta om sin verksamhet och det var den metoden som valdes.66 Ögonkontakt 
hölls till stor del förutom när små anteckningar gjordes för hand eller med fingersättning 
på datorn så att blicken inte behövdes släppas.  

Slutligen gjordes ingen återkoppling till fastighetsförvaltaren och då inget överenskom-
mits hördes vi inte mer efter intervjun, dock var överenskommet att skicka färdigställd 
uppsats.67 

3.2.3 Vad förvaltare kan tänkas överlåta 

Nedan följer resultaten från de intervjuer som gjorts med förvaltare av studentbostäder, 
för fullständig information från intervjuerna se bilaga 1.  
 
Jönköpings Bygginvest AB, intervju med VD Fredrik Erlandsson 
Bygginvest är ett fastighetsbolag som har lång erfarenhet av hyresrätter och har sedan tio 
år tillbaka även hyrt ut studentbostäder. I allmänhet fungerar studentbostäderna bra och 
den bästa kombinationen är då studenter får en egen toalett och eget kök och när fastig-
hetsförvaltaren sköter städningen. Den erfarenhet som tagits av studenters beteende är 
att de hade svårt att ta sitt ansvar och svårt att hålla rent i gemensamma utrymmen. En 
del problem hade uppstått med internationella studenter, framför allt vid delade bostäder, 
där studenten försvinner och hyresinbetalningen glöms bort eller ignoreras. Utbytesstu-
denter som sökte hela program kunde få dela bostäder, de som kom för att studera ett 
halvår fick inte längre dela bostäder. Erlandsson trodde inte på stora enheter där bara 

                                                 
61 Erlandsson, Fredrik; VD Jönköpings Bygginvest AB. Intervju (2014–02–07) 
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65 Administrationen, Ekblads fastighets AB. Mailkontakt (2014–02–28) 
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studentbostäder fanns, eftersom det var hans erfarenhet att studenter tog mer hänsyn om 
de beblandades med vanliga hyresgäster.  

Erlandsson rekommenderade att endast trappstädning skulle avtalas bort. Genom att 
städning av gemensamma utrymmen avtalades bort skulle det gå att spara upp till 10-15 
% på hyran. Exempelvis kunde en hyra på 3000 kronor innebära en besparing på ungefär 
450 kr genom självförvaltning. Det kunde bli skattebrott om hyresreduktionen i förhål-
lande till gratisarbetet blev alltför omfattande. Istället, som ett komplement till själv-
förvaltning, skulle en studentstiftelse kunna bildas där vinsten skulle utebli och studen-
terna skötte allt själva, som i en förening.  

De arbetsuppgifter som var möjliga att utföras av studenterna, enligt lagar och regelverk, 
var att hjälpa till med trapphus- och gårdsstädning, måla och tapetsera om inomhus, ef-
tersom arbete utomhus reglerades av arbetsmiljölagen. Studenter kunde få utföra snöröj-
ning och gräsklippning, men utan maskinell hjälp. Administrativt arbete var delvis möj-
ligt, det gick att överlåta upprättning av besiktningsprotokoll, hantering av kontrakt och 
visning av lägenheter. Vaktmästaruppgifter i form av avloppsrensning och byte av glöd-
lampor, men endast på höjder under två meters höjd, kunde också överlåtas på studenter. 
Besiktning av lägenheter gick inte överlåta till någon som inte var heltidsansvarig för det. 
 
Brandtornet fastighetsförvaltning AB, intervju med styrelseledamot Joachim Nil-
forsen 
Brandtornet är ett fastighetsbolag som har hyrt ut studentbostäder sedan tio år tillbaka 
Inom loppet av två år har Brandtornet producerat 195 nya studentbostäder i Jönköping.  

Nilforsen hade endast positiva erfarenheter av studentbostäder och ansåg att studenter 
inte kunde särskiljas från vanliga hyresgäster. Det förekom sällan problem, men däremot 
var omflyttningen i studentboenden högre med ett genomsnittsboende på cirka två år. 
Eftersom studentlägenheterna är mindre var de också lättare att hålla koll på och lägen-
hetsstorleken bidrog också till en lägre ljudnivå. Det som fungerade mindre bra var städ-
ningen i tvättstugan, som överlåtits till bovärden. 

En tro på idén om självförvaltning i framtiden fanns hos Brandtornet, men så som verk-
samheten bedrevs kunde endast städning och lampbyten överlåtas till studenten.  
 
Bostads AB Vätterhem, intervju med förvaltningschef Tommy Johannesson 
Vätterhem är ett stort fastighetsbolag som bedrivit uthyrning av studentbostäder sedan 
1980-talet, i form av ombyggda, traditionella hyresrätter. Under 1990-talet byggdes flera 
studentbostäder om och beståndet utökade till 641 stycken, varav 551 stycken fanns sam-
lade på ett ställe. Johannesson tycker att det var praktiskt att studentbostadsområdet var 
samlat och ansåg att området var mer välskött än flera andra av bolagets områden. Stu-
denter festade mycket och det kunde ibland vara högljutt, men i studentområdet fanns 
också en högre tolerans bland de boende studenterna.  

Enligt Johannesson kunde studenterna få överta en viss del av det administrativa arbetet, 
så som felanmälningar, störningar och agera kontaktperson. Övrigt underhållsarbete som 
kunde överlåtas var städning och gräsklippning. Som alternativ för ett överlämnande av 
förvaltningsansvaret i framtiden föreslogs att en slags förening kunde bildas som själv-
ständigt skulle fördela självförvaltningsuppgifterna.  
 
Vätterhem Råslätt, intervju med bovärd Eva Blomquist 
Ytterligare ett möte hölls med Vätterhem, denna gång med en bovärd som var ansvarig 
för studentområdet. Blomquist skötte dagligen de uppgifter som var aktuella för själv-
förvaltning på det stora studentbostadsområdet med 551 enheter. Arbetsuppgifterna var 



Genomförande 

23 
 

administrativt arbete, sophantering, ogräsrensning, lättare reparationer, besiktningar, 
störningar, nyckelkvittering, ändring av namnbrickor och försäljning av busskort. Beställ-
ning av material till underhållsarbeten ingick också i arbetsuppgifterna.  

Blomquists kontor var placerat på innergården, mellan studentbostadshusen, och därför 
hölls en nära kontakt med studenterna. Närheten tros ha bidragit till att studenterna fått 
respekt för bovärdarna, därför var det heller inte mycket nedskräpning i trapphus eller 
ute på gården. Studenterna var positiva och lätta att ha med att göra, enligt Blomquist. 
Problem med städningen kunde uppstå vid stora avflyttningar, det löstes genom att be-
ställa in en container, vilket underlättade för båda parter. Det som fungerade sämre var 
tvättstugan, men det ansågs inte vara på grund av att de boende var studenter, utan sågs 
som ett allmänt problem inom fastighetsbranschen. 

Blomquist ansåg att studenter var kapabla att sköta det som låg i deras intresse, de ar-
betsuppgifter som kunde tänkas överlåtas var få, men ett förslag var att utöka den redan 
befintliga studentföreningen på området. Föreningen stod för att vara trappvärdar som, 
innebar att en student stod till förfogande med exempelvis strykjärn och dammsugare, 
för utlåning vid behov. Utöver detta kunde studenten vara lägenhetsvisare om hen fortfa-
rande bodde kvar i lägenheten, och dessutom stå för trapphusstädning och städning av 
tvättstuga.  
 
Ekblads 
Med Ekblads erhölls information via e-post. Administrationen hade tillsammans kommit 
fram till att det överlag fungerade bra med studenter. Det kom in lite fler störningar från 
studentbostäderna, men studenterna hade en högre tolerans och det märktes därför inte 
av så mycket. Studenterna förbrukade mer varmvatten än de traditionella hyresgästerna. 
Soputrymmen hanterades mycket sämre av studenter än i andra fastigheter som Ekblads 
förvaltade. Sopsortering hanterades inte i studentlägenheterna trots att det uppmanats 
med stora skyltar vid sopkärlen. 

Endast byte av lampor kunde överlåtas till studenter, men inom den egna bostaden som 
alltså inte kunde ses som en form av självförvaltning.  
 
Sammanfattning av intervjuer 
Av de arbetsuppgifter som frågats efter visade det sig att många av dem var möjliga att 
utföra. Nedan följer en sammanfattande lista: 

 Städning av trapphuset. 

 Vara lägenhetsvisare. 

 Måla och tapetsera om inomhus. 

 Trädgårdsarbete, gårdsstädning och gräsklippning utan maskinhjälp. 

 Snöröjning på vintern, dock utan maskinhjälp. 

 Vaktmästaruppgifter i form av avloppsrensning och byte av glödlampor, men 
endast på höjder under två meters höjd. 

 Agera kontaktperson och ta emot felanmälningar och störningar. 

 Administrativa uppgifter i form av att upprätta besiktningsprotokoll. 

 Ansvar för överlämnandet av kontrakt. 

 

3.3 Enkätundersökning 

Nedan presenteras hur vi gått tillväga i genomförandet av enkätstudien, för fullständiga 
enkäter se bilaga 2-3 och för tabeller rörande enkätresultatet och beräkning av hyresme-



Genomförande 

24 
 

delvärden se bilaga 4-5. De tillfrågade gav även kommentarer till enkäten, vilka återfinns i 
bilaga 6. 

3.3.1 Förberedelser  

Med hjälp av tips från enkätboken, intervjuerna med fastighetsförvaltarna, telefonkontakt 
med projektledare på SABO68 och verksamhetschef på FÖRBO69 och litteraturstudien, 
kunde självförvaltningsuppgifterna fastslås. Det bestämdes att två enkäter skulle delas ut 
till olika urvalsgrupper, för att sedan kunna jämföras. Enkäterna riktades till gymnasister i 
årskurs 3 och studenter vid högskolor och universitet. 

3.3.2 Urval och utfall 

Enkätundersökningen som gjorts genomfördes vid slumpmässigt utvalda gymnasieskolor 
i Linköping och Jönköping, dessutom delades enkäter ut på Högskolan i Jönköping och 
vid Linköpings Universitet.  

Kontakt med gymnasieskolorna upprättades genom sökningar på internet och sedermera 
mailkontakt med olika lärare på skolorna. Ett stort antal skolor svarade inte på mailen 
eller hade inte möjlighet att dela ut enkäten till elever i årskurs 3, vilket bidrog till ett 
mindre underlag än vad som tänktes från början.  

Enkäten skickades mailades till respektive skolor för att delas ut under lektionerna, både 
med och utan vår närvaro, däremot redovisade förstasidan vad enkäten gick ut på. Enkä-
ten hämtades upp på skolorna allt eftersom de blev ifyllda. Enkäterna som delades ut på 
Högskolan i Jönköping och Linköpings Universitet delades ut personligen. För att bevara 
objektiviteten delades inga enkäter ut till personer som vi själva kände och kunde ha på-
verkat.  

Totalt utfall blev 116 svar från varje urvalsgrupp – högskola- och universitetsstudenter 
och gymnasister i årskurs 3. På gymnasieskolor där den tilläts delas ut var svarsfrekven-
sen 100 % och för högskolor och universitet var den 84 %. Bland studenterna tillfrågades 
138 personer, varav 22 personer avböjde att svara på enkäten. Det fanns visst bortfall till 
olika frågor bland båda urvalsgrupperna, beroende på vilken fråga som ställdes. De lärare 
som avstod att dela ut enkäten kan inte likställas med att eleverna tackat nej. De elever 
som getts chansen att svara på enkäten har gjort det, varav vi räknar de 116 individer som 
svarat som 100 %. 

3.3.3 Utformning av enkäten  

Enkäten utformades med hjälp av information från enkätboken.70 Enkäten utformades 
kort och fyllde endast ett dubbelsidigt A4-blad, men var ändå inbjudande. Första sidan 
gavs en enkel och snygg utformning. Förstasidan angav utbildning/lärosäte och stad, 
samt samarbetspartners för oss som enkätförfattare. En kort introduktion om vad enkä-
ten skulle handla om, följt av ett tack för deras medverkan, stod som meddelande på 
denna sida. För fullständiga enkäter se bilaga 2-3.  

                                                 
68  Sandström, Ylva; Projektledare SABO. Telefonkontakt (2014–02–28) 
69 Börve, Lars-Gunnar; Verksamhetschef FÖRBO. Telefonkontakt (2014–03–05) 
70 Trost, J. Enkätboken. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, kap. 6.  
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Val av formulering på frågeställningar och hur de kunde tolkas var känsligt. Tack vare det 
givna valet av tillfrågade gymnasister årskurs 3 och studenter vid högskolor och universi-
tet undveks frågor om ålder. Negationer i frågeställningarna undveks också. Den tillfrå-
gade kallades du på ett konsekvent sätt och blandades inte med andra former att tilltala 
personen på. Alla frågor i enkäten var allmänt utformade och endast en fråga ingick i 
varje frågeställning. Enkäten utformades med ett flertal korta frågor om de olika självför-
valtningsuppgifter som skulle kunna utföras, följt av korta förklaringar till en del av frå-
gorna. I svarsalternativen fanns det jakande och nekande svar att välja mellan för att en-
kelt avgöra vilka arbetsuppgifter som var attraktiva att utföra eller inte. 

På det hela taget skapades en lätt och överskådlig enkät som utformades med ett konse-
kvent användande av radavstånd, som förtydligade frågorna och dess tillhörande svarsra-
der. Enkäten avslutades med en öppen fråga där den tillfrågade tydligare kunde beskriva 
sina känslor och i egna ord besvara sista frågan i enkäten om vad som skulle motivera till 
att utföra självförvaltningsuppgifterna.  

Enkäten som var riktad till gymnasisterna i årskurs 3 fick frågan om de hade planer på att 
studera vidare efter gymnasiet och om de ville bo i ett studenthus. I den andra enkäten 
som var riktad till studenter på högskolor och universitet byttes ovanstående fråga ut mot 
hur länge personen varit student och om de bodde i ett studentboende. Övriga frågor om 
kön och om den tillfrågades föräldrar hade en akademisk utbildning, var ett sätt att sedan 
kunna redogöra för dem demografiskt, om skillnader kunde utläsas mellan olika indel-
ningar. Förfrågan om vad den tillfrågade hade i hyra gavs för att kunna räkna på hur 
mycket studenterna kunde tjäna på självförvaltning. 

3.3.4 Jämförelse mellan gymnasieelever och studenters inställning till 

självförvaltning 

De jämförelser som gjordes handlade främst om de tillfrågades uppfattning om gemen-
samhet, ansvar och inflytandet eftersom det var viktiga bitar för en fungerande självför-
valtning, enligt litteraturen. Med i enkäten togs frågan om den tillfrågade hade föräldrar 
med akademisk utbildning, detta var för att klargöra om studenters beteenden och in-
ställning kunde ha någonting att göra med deras hemmiljö. Studenternas och gymnasis-
ternas inställning till gemensamhet, ansvar och inflytande sammanställdes mer specifikt 
efter de som bodde i studentbostäder och de som ville bo i studentbostäder, främst för 
att se om det i framtiden är värt att satsa på självförvaltning i denna boendeform.  

Alla tillfrågade gavs frågan om de ville utföra arbeten inom vissa underhållsområden – 
detta var för att se vad ungdomar generellt kan tänka sig att utföra i sitt boende. För att 
få ett relevant svar till frågeställning tre sammanställdes svaren även här utifrån gymnasis-
ter som kunde tänka sig att bo i studentboenden och studenter som redan gjorde det.  

3.3.5 Enkätens frågeställningar 

Inledande gavs en förklarande text om arbetets syfte och vad självförvaltning kunde in-
nebära för en hyressänkning. Frågeställningarna som följer skiljde sig lite eftersom stu-
denter och gymnasister har olika boende- och studieförhållanden. Inom respektive fråga 
riktar den sig först mot studenter sedan till gymnasister. 
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Nedan följer frågorna som sammanställdes i den enkät som delats ut vid högskolor och 
universitet, och gymnasieskolor årskurs 3. Fullständiga enkäter återfinns i bilagorna 2-3. 

 

 

1. Fråga om kön 

2. Hur länge har du varit student/vill eller ska du plugga vidare efter gymna-
siet? 

3. Bor du i ett studentboende idag/vill du bo i ett studenthus? 

4. Hur mycket ligger din hyra på idag/vad kan du tänka dig ha i max-hyra? 

5. Har någon av dina föräldrar en akademisk utbildning? 

Genom självförvaltning skulle du som hyresgäst kunna spara in pengar som skulle kunna 
minska din hyra. Vi vet att ni kan – frågan är bara om ni vill? Till frågeställningarna 
fanns givna svarsalternativ om ja eller nej att kryssa i. 

 Hjälpa till med städning av trapphuset?  

 Hjälpa till med trädgårdsarbete?( klippa gräs, rensa ogräs, plantera) 

 Hjälpa till med snöröjning på vintern? 

 Utföra lättare vaktmästaruppgifter? 

 Utföra administrativt arbete? 

 Vara lägenhetsvisare? 

 Vara flyttstädskontrollant? 

 Vara trappvärd? (ansvara för gemensamma saker, ex dammsugare) 

 Ansvara för avfallsrum?(rulla ut vagnar när sopbilen ska komma) 

Vill du? 

 Ha större inflytande i ditt närområde? 

 Visa ett större ansvarstagande? 

 Ha en god gemensamhetskänsla i ditt boende? 

För att förstå vad som engagerar dig skulle vi vilja veta vad du skulle behöva för motivation för att  

utföra ovanstående arbeten? Övriga synpunkter? 

 

 
Grund till frågeställningarna 
De ovanstående frågorna valdes för att kunna se om det fanns skillnader mellan indel-
ningarna. Indelningarna som sammanställdes var kön, förälder med akademisk utbildning 
och boende i studentbostad/vill bo i studentboende. Dessa indelningar jämfördes sedan 
med påståendena om inflytande, ansvar och gemensamhetskänsla i boendet, för att se om 
påståendena ansågs olika viktiga beroende av indelning.  De tillfrågades inställning till att 
utföra olika arbetsuppgifter sammanställdes utifrån vilken boendesituation den tillfrågade 
hade. Anledningen till denna indelning var främst att se om det fanns något intresse för 
självförvaltning i studentboenden.  

3.3.6 Enkätsammanställning 

Sammanställningen av enkätsvaren skedde manuellt. Urvalsgrupperna gymnasister årskurs 3 
och studenter vid högskola och universitet sammanställdes var och en för sig.  
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Den första indelningen inom respektive urvalsgrupp delades upp i kategori män och 
kvinnor. Inom respektive könsgrupp delades enkäterna in i de som bor i studentboende och de 
som inte bor i studentboende, för studenterna, medan gymnasisterna delades upp i de som ville 
eller inte ville bo i ett studenthus. Enligt indelningarna sammanställdes studenters och gymna-
sisters attityder till frågor rörande inflytande, ansvarstagande och god gemensamhets-
känsla i boendet i två tabeller, en för män och en för kvinnor. Deras ställningstagande till 
arbetsuppgifterna sammanställdes i ytterligare två tabeller, där den ena var beroende av 
kön och den andra av boendesituation. 

Den andra indelningen gick till på samma vis som ovan men istället delades de beroende 
på om deras föräldrar hade en akademisk utbildning eller inte. Med akademisk utbildning 
menades en eftergymnasial utbildning på högre nivå än gymnasienivå. Denna indelning 
sammanställdes med samma frågor rörande inflytande, ansvarstagande och god gemen-
samhetskänsla i boendet som tidigare nämnd indelning.  

Det förelåg minimala åsiktsskillnader mellan män och kvinnor, vilket resulterade i att de 
slutligen sammanställdes som en del av urvalsgrupperna. De skillnader som fanns går att 
utläsa i tabeller i bilaga 4.  

3.3.7 Beräkningar rörande hyror 

I enkäten som delades ut bland studenter på högskola eller universitet efterfrågades vad 
de hade i hyra, för att sedan jämföra det resultatet med gymnasisternas uppfattning om 
vad hyror ligger på. Gymnasisterna fick frågan vad de kunde tänka sig i maximal hyra per 
månad. Ett medelvärde sammanställdes, för att jämföras med medelvärdet av studenters 
aktuella hyra i Linköping och Jönköping, samt att jämföras med medelvärdet på en stu-
dentbostads hyra, generellt i Sverige.  

 
TABELL 1 visar medelvärdet av de tillfrågades hyror beroende på boende och den ge-
nomsnittliga månadshyran för ett studentboende i Sverige. Beräkningar för medelvärdena 
återfinns i Bilaga 5. 

Tabell 1. Tabellen visar studenternas medelhyror. 

Medelvärde av 
hyror 

Studentboende 
i Sverige.71 

Studenter som 
bor i ett stu-
dentboende. 

Studenter som 
inte bor i ett  
Studentboende. 
 

Gymnasisters 
maximala 
månadshyra  

Månadshyra 3561 kr/mån 3883 kr/mån 3667 kr/mån 3940 kr/mån 

 

Om det beräknade medelvärdet för hyran i ett studentboende applicerades på tidigare 
exempel rörande självförvaltning, skulle studenterna kunna tjäna in 483 kr/mån. Med 
självförvaltning i ett studentboende med 12 boende skulle de medverkande kunna få en 
hyressänkning från 3883 kr/mån till 3400 kr/mån. Se exempel 1 s.12. 

3.3.8 Enkätsvar från tillfrågade studenter 

Nedan följer en sammanfattning av de svar som kunde utläsas av enkätundersökningen. 
För fullständiga tabeller se bilaga 4. Totalt sett tillfrågades 56 män och 60 kvinnor i denna 
urvalsgrupp. Nedan följer en tabell över hur många år de tillfrågade studerat vid enkättill-
fället, oberoende på om de var män eller kvinnor. Se tabell 2. För en överblick av vilka 
resultat som diskuteras nedan, se tabell 3-4 under kapitlet Resultat och analys, sida. 31-32 

                                                 
71 Studentbostadsföretagen. Studboguiden, 2013 s.5 (Hämtad 2014–04–19) 
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TABELL 2 visar en sammanställning av hur många år de tillfrågade studenterna studerat. 
 

Tabell 2. Visar antalet studieår de tillfrågade studerat. 

Studieår 1 2  3  4  5  6  

Antal 32 21 30 25 7 1 

[%] 27,5 18,1 25,9 21,6 6,0 0,9 

 
 
Tänkbara uppgifter rörande underhåll 
Frågan om vilka arbetsuppgifter den tillfrågade kunde tänka sig att överta visade att den 
mest eftertraktade arbetsuppgiften var lägenhetsvisare, som hade som medelvärde 57,8 % 
ja-svar. Det var den mest eftertraktade arbetsuppgifterna oberoende av boendesituation. 
Den minst eftertraktade arbetsuppgiften, oberoende av boendesituation, var avfallshan-
tering, som generellt hade ett medelvärde på 19,8 %. De övriga arbetsuppgifterna hade 
ett medelvärde mellan 26,7 - 37,1 % där de mer traditionella självförvaltningsarbetena, 
som städning och trädgårdsarbeten, var eftertraktade. 
 
God gemensamhetskänsla i boendet 
Då studenterna tillfrågades hur viktigt de ansåg att god gemensamhetskänsla i boendet 
var fanns en tydlig positiv trend i de tillfrågade grupperna. Svarsfrekvensen av ja-svar fick 
ett medelvärde på 83,6 %. De grupper som översteg genomsnittet var studenter som 
bodde i studentboende och de som hade en förälder med akademisk utbildning. 
 
Större ansvarstagande 
Studenternas inställning till frågan om hur viktigt större ansvarstagande var visade ett 
medelvärde på 34,4 % ja-svar. De grupper som översteg genomsnittet var studenter med 
en förälder utan akademisk utbildning och de som bodde i ett studentboende. 
 
Större grad av inflytande  
Resultatet till frågan om de tillfrågande ansåg större grad av inflytande som någonting 
viktigt visade ett medelvärde på 38,8 %. De grupper som översteg genomsnittet var stu-
denter som inte hade en förälder utan akademisk utbildning och de som bodde i ett stu-
dentboende. 
 

3.3.9 Enkätsvar från tillfrågade gymnasister 

Totalt sett tillfrågades 74 män och 42 kvinnor. Samtliga tabeller återfinns i bilaga 4. För en 
överblick av vilka resultat som diskuteras nedan, se tabell 3-4 under kapitlet Resultat och 
analys, sida. 31-32. 
 
Tänkbara uppgifter rörande underhåll 
Frågan om vilka arbetsuppgifter de tillfrågade kunde tänka sig att utföra, visade att den 
generellt sett mest eftertraktade arbetsuppgiften var snöröjning, som hade som medel-
värde 56,9 % ja-svar. Snöröjning var även mest eftertraktad för gymnasister som inte ville 
bo i ett studentboende medan städning var mest eftertraktad hos de som ville bo i ett 
studentboende. Den minst eftertraktade arbetsuppgiften var generellt sett avfallshanter-
ing med ett medelvärde på 24,1 %. Denna uppgift var också minst eftertraktad då den 
tillfrågade ville bo i ett studentboende, medan den minst eftertraktade arbetsuppgiften 
var trappvärd bland de som inte ville bo i ett studentboende. Övriga uppgifter hade ett 
medelvärde mellan 28,4 – 52,6 % där de traditionella självförvaltningsarbetena var efter-
traktade. 
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God gemensamhetskänsla i boendet 
Gymnasister tyckte i allmänhet att god gemensamhet i boendet var viktigt. Den generella 
andelen ja-svar låg på 83,6 %. De grupper som översteg genomsnittet var gymnasister 
som hade en förälder med akademisk utbildning och de gymnasister som i framtiden ville 
bo i ett studentboende. 
 
Större ansvarstagande 
Gymnasisternas generella inställning till frågan om hur viktigt större ansvarstagande var 
visade ett medelvärde på 54,3 % ja-svar. De grupper som översteg genomsnittet var 
gymnasister som hade en förälder med akademisk utbildning och de gymnasister som i 
framtiden ville bo i ett studentboende. 
 
Större grad av inflytande  
Resultatet till frågan om gymnasisterna ansåg större grad av inflytande som någonting 
viktigt visade ett medelvärde på 66,4 %. De grupper som översteg genomsnittet var gym-
nasister som hade en förälder med akademisk utbildning och de gymnasister som i fram-
tiden ville bo i ett studentboende. 
 

3.3.10 Enkätkommentarer  

Nedan följer en sammanfattning av vad studenter och gymnasister svarade på frågan vad 
som kunde motivera dem att utföra underhållsarbetena som beskrevs i enkäten. Kom-
mentarerna är sammanställda inom vissa områden och exempel på kommentarer redovi-
sas. För en fullständig lista över kommentarer, se bilaga 6. 
 
Kommentarer från studenter vid högskola och universitet 
90 av 116 studenter valde att kommentera sista frågan:  
Vad skulle motivera dig att utföra ovanstående arbeten? 
Bortfallet var 22,0 % 
 
Nedan följer en summering av de vanligaste kommentarerna 

 Reducerad hyra/spara pengar: 62 

 Ställer krav för att medverka: 15 

 God gemenskap: 12 

Studenters kommentarsvar till varför de inte kände sig motiverade 

 Värderar tid mer än pengar: 13 

 Ointresserade och betalar hellre: 9 

 Föredrar annan arbetsinkomst: 3 

Exempelkommentar: 
1. ”Skulle jag hyra/eller när jag hyrt lägenhet, har jag inte engagerat mig. Detta anser jag att jag 

betalar för med min hyra trots att hyran kanske skulle bli billigare är det min tid och den är 

dyrbar. Jag jobbar hellre på mitt riktiga jobb.” 

 

Kommentarer från gymnasister i årskurs 3 
52 av 116 gymnasister valde att kommentera på sista frågan:  
Vad skulle motivera dig till att utföra ovanstående arbeten?  
Bortfallet var 55,0 %.  
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Nedan följer en summering av de vanligaste kommentarerna 

 Reducerad hyra/ spara pengar: 41 

 Ställer krav för att medverka: 26 

 God gemenskap: 7 

Exempelkommenar: 
1. ”En lägre hyra och ett boende som ligger i närhet av det universitet man studerar vid. Jag är vil-

lig att ställa upp på det mesta men tunga arbetsuppgifter samt arbetsuppgifter som tar mycket 
tid ställer jag mig tveksam till. Att ta hand om min bostad får inte ta för mycket tid så att 
mina studier blir lidande.”  
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4 Resultat och analys  
Nedan följer resultaten till den undersökning som gjorts. 
 

4.1 Vad innebär självförvaltning? 

Enligt litteratur på området handlar begreppet om förhållandet mellan de boendes och 
förvaltarens psykologiska inställning till vissa områden och huruvida förvalta-
ren/hyresvärden är beredd att överlåta sitt ansvar för underhållsarbetet till de boende. 
För att självförvaltningsprojekt ska komma igång över huvud taget krävs att det både 
finns intresserade boende och en intresserad hyresvärd, dessa måste samspela, för om 
endast en part tycker självförvaltning är en bra idé kommer ingenting att hända.  

Rent konkret handlar självförvaltning om att utföra enklare underhållsarbeten i bostaden 
mot en reducerad hyra, vilken fås genom en mindre ersättning för arbetet, som inte inne-
bär skatteplikt. Det handlar också om att samspela med sina grannar för att skapa en 
bättre boendemiljö. Flera källor hävdar att det också handlar om ett lärande både för de 
boende och hyresvärden, vilket skulle bidra till ett förbättrat samhälle där medborgarna 
ges större frihet och inflytande.  

 

4.2 I vilken utsträckning kan en student hjälpa till med 

förvaltningen av bostadshuset? 

Genom intervju med förvaltare av studentbostäder och genom redovisning av vad som 
är möjligt enligt lagar, följer nedan en sammanfattning av vad en student kan få ansvar 
för:  

 Städning av trapphuset. 

 Vara lägenhetsvisare. 

 Måla och tapetsera om inomhus. 

 Trädgårdsarbete, gårdsstädning och gräsklippning men utan maskinhjälp. 

 Snöröjning på vintern dock utan maskinhjälp. 

 Vaktmästaruppgifter i form av avloppsrensning och byte av glödlampor, men 
endast på höjder under två meters höjd. 

 Agera kontaktperson och ta emot felanmälningar och störningar. 

 Administrativa uppgifter i form av att upprätta besiktningsprotokoll. 

 Ansvar för överlämnandet av kontrakt. 
 

4.3 Hur stort är intresset för självförvaltning bland stu-

denterna? 

Nedan följer en sammanställning av de resultat som fåtts från enkätundersökningen. Det 
ska nämnas att andelen kvinnor och män är mindre likvärdig bland gymnasisterna än 
bland studenterna, men överlag förelåg endast minimala åsiktsskillnader mellan män och 
kvinnor i denna urvalsgrupp, vilket är anledningen till att de sammanställts generellt. 
Bland gymnasister svarade 74 män och 42 kvinnor på enkäten, medan svarsfrekvensen 
bland studenterna var 56 män och 60 kvinnor, vilket är en mer jämställd fördelning mel-
lan könen. 
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4.3.1 Resultat av tänkbara uppgifter rörande underhåll 

Nedan följer TABELL 4, som redovisar resultatet på vilka underhållsuppgifter som sågs 

som mer eller mindre tilltalade bland de tillfrågade. Svaren är endast ja-svar och repre-
senterar de som är positivt inställda till frågorna, resterande procent upp till 100 % 
motsvarar nekande svar och bortfall. Tabellen är en sammanställning, varav de full-

ständiga tabellerna återfinns i bilaga 4. Av de 116 tillfrågade gymnasisterna förekom ett 
bortfall på 7 personer till frågan om de ville bo i ett studentboende eller inte - vidare fö-
rekom bortfall beroende av olika arbetsuppgifter, vilka också klargörs  i bilaga 4. 

Tabell 3. Visar en sammanställd tabell över andelen som är positivt inställda till givna 
arbetsuppgifter i vardera urvalsgrupp och indelning. 

Nedanstående ar-
betsuppgifter gavs 
ett positivt svar från 
de tillfrågade. 

Studenter   Gymnasister 

 Generellt [%]  Generellt [%]  

  Bor i student-
boende [%] 

 Vill bo i stu-
dentboende [%] 

 
(Antal tillfrågade) 

 
(116) 

Ja 
(40) 

Nej 
(76) 

 
(116) 

Ja 
(80) 

Nej 
(29) 

Städning 35,3 
 

40,0 
 

32,9 
 

52,3 
 

62,5 
 

31,5 
 

Trädgårdsarbete 37,1 
 

45,0 
 

32,9 
 

50,5 
 

60,0 
 

22,0 
 

Snöröjning 28,4 
 

30,0 
 

27,6 
 

56,9 
 

57,0 
 

42,0 
 

Vaktmästeri 30,2 
 

30,0 
 

30,3 
 

45,0 
 

51,5 
 

12,5 
 

Administrativt 27,6 
 

22,5 
 

30,3 
 

33,0 
 

36,0 
 

31,5 
 

Lägenhetsvisare 57,8 
 

67,5 
 

52,6 
 

48,0 
 

56,5 
 

26,5 
 

Flyttstäds-
kontrollant 

28,4 
 

40,0 
 

22,3 
 

28,4 
 

36,0 
 

10,0 
 

Trappvärd 26,7 
 

25,0 
 

27,6 
 

37,6 
 

49,0 
 

5,0 
 

Avfallshantering 19,8 
 

17,5 
 

21,1 
 

24,9 
 

27,0 
 

7,5 
 

 

4.3.2 Analys av de tänkbara uppgifterna rörande underhåll 

Den stora skillnaden mellan urvalsgrupperna är att gymnasisterna har ett större intresse 
för att utföra uppgifterna än studenterna. Det kan tänkas bero på att gymnasisten inte har 
flyttat hemifrån än och på så vis vet mindre om hur bostadsmarknaden fungerar idag. 
Gymnasisten verkar i allmänhet vara mer positiv att minska sin hyra än studenten, vilket 
skulle kunna förklaras i att studenten etablerat sig på den nuvarande bostadsmarknaden 
där självförvaltning inte är särskilt vanligt och därför anpassar sig till de kostnader som 
finns istället för att försöka minska dem. Det visade sig att gymnasisterna tror att hyror 
ligger högre än vad genomsnittet är, vilket också kan vara en anledning till deras positiva 
inställning. Studenterna kan tänkas vara mer negativt inställda på grund av tidsbrist, men 
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också eftersom de har erfarenhet av hur mycket som stökas till och vandaliseras i det 
egna boendet i större utsträckning än gymnasisterna.  

Från tabellen kan utläsas att intresset för att utföra underhållsarbetena ökar bland de som 
söker sig till studentboenden, vilket kan bero på att självförvaltning handlar om ett kol-
lektivt ansvar. Uppgifterna kan i studentboenden ses som mer naturliga att utföra än i 
traditionella boendeformer, eftersom det är en typ av gemensamhetsboende. De boende 
har ett ansvar för sina grannars välbefinnande i större utsträckning och därför tror vi att 
en god boendemiljö bidrar till goda sociala förhållanden i boendet, vilket kan vara någon-
ting som eftersträvas.  

Det finns inget direkt samband mellan vilken urvalsgrupp den tillfrågade tillhör och vilka 
arbetsuppgifter som är mest tilltalande, resultatet grundas därmed på tycke och smak 
bland de tillfrågade.  
 

4.3.3 Resultat rörande gemensamhetskänsla, ansvarstagande och inflyt-

ande 

TABELL 3 visar en sammanställning av studenter och gymnasisters inställning till god 
gemenskap, ansvarstagande och inflytande. Svaren är endast ja-svar och representerar de 
som är positivt inställda till frågorna, resterande procent upp till 100  
% motsvarar nekande svar och bortfall. Procentsatserna är räknade som medelvärden 
mellan kvinnor och mäns svar på frågorna. För fullständiga tabeller se bilaga 4. 
 

Tabell 4. Visar en sammanställd tabell över andelen som är positivt inställda till påståendena i 
vardera urvalsgrupp och indelning. 

Nedanståen-
de påståenden 
ses som vikti-
ga för de till-
frågade. 

Studenter Gymnasister  
 
 

 Generellt [%]  Generellt [%]  

  Har akade-
miska föräld-
rar [%] 

Bor i  
student-
boende [%] 

 Har akade-
miska föräld-
rar [%]  

Vill bo i 
studentbo-
ende [%] 

 
(Antal tillfrågade) 

 
(116)  

Ja 
(73) 

Nej 
(43) 

Ja 
(40)  

  Nej  
   (76) 

 
(116) 

Ja  
(63) 

Nej 
(49) 

Ja 
(80) 

Nej 
(29) 

God gemen-
samhetskäns-
la i boendet 

83,6 
(97) 

86,3 
(63) 

81,4 
(35) 

92,5 
(37) 
 

78,9 
(60) 

83,6 
(97) 

88,9 
(56) 

77,5 
(38) 

95,0 
(76) 

62,1 
(18) 

Större an-
svarstagande 

34,4 
(40) 

31,5 
(23) 

37,2 
(16) 

40,0 
(16) 

30,3 
(23) 

54,3 
(63) 

63,5 
(40) 

42,9 
(21) 

62,5 
(50) 

37,9 
(11) 

Större grad av 
inflytande 

38,8 
(45) 

37,0 
(27) 
 

41,9 
(18) 

40,0 
(16) 

36,8 
(28) 

66,4 
(77) 

69,8 
(44) 

65,3 
(32) 

73,8 
(59) 

55,2 
(13) 
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4.3.4 Analys av gemensamhetskänsla, ansvar och inflytande 

Nedan följer analyser till de resultat som fåtts från enkätundersökningen, resultaten be-
handlar faktorerna gemensamhetskänsla, ansvarstagande och inflytande. 
 
God gemensamhetskänsla 
Generellt sett utläses att gymnasisterna och studenterna ser gemensamhetskänslan i bo-
endet som viktigt, med ett identiskt medelvärde på 83,6%. Samtliga indelningar ligger 
nära genomsnittet, med en större avvikelse i grupperna studenter/gymnasister som 
bor/vill bo i en studentbostad och gymnasister som inte vill bo i en studentbostad. 

Värdet av gemensamhetskänsla i boendet ökade både då den tillfrågade bodde i ett stu-
dentboende och om den hade tänkt bo i ett studentboende i framtiden, det skulle even-
tuellt kunna innebära att människor som lägger större vikt vid sociala faktorer söker sig 
till gemensamhetsboenden. Varför gruppen gymnasister som inte vill bo i studentbostä-
der avviker är svårt att säga, men det skulle kunna bero på antingen för låg svarsfrekvens 
i gruppen, eller att de helt enkelt har ett mindre socialt behov och kan tänka sig att bo 
ensamma i större utsträckning. 

Alla grupper såg det som viktigt med gemensamhet i boendet, oavsett indelning, vilket 
inte är särskilt förvånande då människor är sociala varelser. Det kan tänkas att det stressi-
ga samhälle vi lever i har påverkat kontakten mellan människor och att det således är 
någonting vi saknar. Eftersom det inte finns något direkt samband mellan frågorna att bo 
i ett studentboende/eller inte och att ha föräldrar med/utan akademisk utbildning, och i och med 
att svarsfrekvensen är så pass hög oberoende av indelning, är det troligt att utfallet till 
frågan grundar sig i människans otillfredsställda sociala behov. 
 
Större ansvarstagande 
Generellt sett tenderar gymnasister som har en akademisk förälder att vilja visa mer an-
svar än andra tillfrågade grupper. Genomsnittet bland män och kvinnor i gymnasiet som 
ser större ansvarstagande som viktigt ligger på 54,3 %, och bland studenterna ligger det 
på 34,4 %. En tanke som väcks är att studenter har fått tillräckligt med ansvar genom att 
flytta hemifrån och på så sätt mognat. Det finns säkert studenter som vill ta mer ansvar 
men som har tidsbrist medan en gymnasist kanske inte har samma uppfattning om hur 
tidskrävande studietiden kan vara efter gymnasiet och har därför ett annat förhållande till 
ansvarstagande.  

Då den tillfrågade har akademiska föräldrar är andelen ja-svar 63,5 % bland gymnasister-
na och 31,5 % bland studenterna. De tillfrågade utan akademiska föräldrar utgjorde störst 
andel ja-svar bland studenterna medan det i den andra urvalsgruppen var gymnasister 
med akademiska föräldrar som tenderade att se ansvar som viktigt. Eftersom det är över 
30 procentenheter i skillnad mellan grupperna, generellt sett, kan tänkas att samhället 
format dessa individer annorlunda. Dagens samhälle präglas till viss del av föräldrar, som 
vill sina barn så väl att barnen inte ges tillräckligt med eget ansvar – det är delvis det sam-
hället som de tillfrågade gymnasisterna växt upp i och kan vara en av orsakerna till att de 
vill ta mer ansvar än studenterna. Det kan också vara så att föräldrarna skyddat sina barn 
så mycket att barnen själva inte förstår innebörden av ansvarstagande. Emellertid lever vi 
samtidigt i ett stressigt samhälle där många föräldrar vill ”göra karriär” och kan tendera 
att bli egoistiska gentemot sina barn. Detta samhälle har även studenterna växt upp i och 
dessa barn har troligtvis lärt sig ta ansvar tidigt i livet och vill då under studietiden, när de 
flyttat hemifrån ”släppa loss”, vilket skulle förklara varför intresset för ansvar sjunker 
bland de tillfrågade studenterna.  
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Bland de tillfrågade studenterna som bodde i ett studentboende var svarsfrekvensen 
40 %, alltså över det generella medelvärdet för studenterna, vilket också var fallet för 
gymnasister som ville bo i studentboenden, med ett medelvärde på 62,5 %. Detta skulle 
kunna bero på att hyresgäster i ett studentboende tvingas ta hänsyn till andra och på så 
sätt även tar ansvar för andra i sin omgivning. En annan tanke är att mentaliteten hos 
människor med ett större socialt behov bidrar till att prioritera det sociala ansvaret gent-
emot sina medmänniskor i större utsträckning än människor som vill bo själva. 
 
Större grad av inflytande 
Generellt visar resultatet att studenter ser inflytande som mindre viktigt än gymnasis-
terna. Genomsnittet bland studenterna som ser inflytande som viktigt ligger på 38,8 % 
medan snittet bland gymnasisterna ligger på 66,4 %, det är en skillnad på närmare 30 
procentenheter mellan grupperna.  En teori skulle kunna vara att dessa grupper befinner 
sig i olika skeenden i livet, där gymnasisten vill påverka sin framtid och behöver inflytan-
de för att kunna fullfölja sina planer. En student har gjort sitt framtidsval och ser inte sin 
boendesituation som långvarig, vilket kan innebära att deras behov av inflytande minskar.  

Ingen större skillnad fanns i förhållandet mellan indelningarna och det generella genom-
snittet. Den grupp som tenderar att toppa och bottna är gymnasister beroende på boen-
deform - det kan tänkas att gruppen antingen är säker på frågorna och toppar av intresse 
eller att gruppen är en osäkerhet. Det är ändå 59 personer av 80 i gruppen gymnasister 
som vill bo i studentbostäder i framtiden som ser inflytande som viktigt, medan det en-
dast är 13 personer som utgör det nedåtgående värdet, vilket skulle förespråka det första. 
Varför gymnasister som vill bo i studentbostäder i framtiden är intresserade av inflytande 
är dock svårt att säga, rent konkret. Förmodligen handlar frågan om inflytande, som tidi-
gare nämnt, om olika skeenden i livet hos de tillfrågade och det kan mycket väl vara så att 
gymnasisterna ändrat åsikt till dess de börjat studera. 
 

4.3.5 Enkätkommentarer  

Nedan redovisas resultatet från enkätens sista fråga, vad som kan motivera dem att utfö-
ra. Samtliga kommentarer till enkätens sista fråga återfinns i bilaga 6. 
 
Kommentarer från studenter vid högskola och universitet 
90 av 116 studenter valde att kommentera på sista frågan:  
Vad skulle motivera dig att utföra ovanstående arbeten? 
Bortfallet var 22,0 % 

Nedan följer en summering av de vanligaste kommentarerna 

 Reducerad hyra/spara pengar: 62 

 Ställer krav för att medverka: 15 

 God gemenskap: 12 

Studenters kommentarsvar till varför de inte kände sig motiverade 

 Värderar tid mer än pengar: 13 

 Ointresserade och betalar hellre: 9 

 Föredrar annan arbetsinkomst: 3 

 

Kommentarer från gymnasister i årskurs 3 
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52 av 116 gymnasister valde att kommentera på sista frågan:  
Vad skulle motivera dig till att utföra ovanstående arbeten?  
Bortfallet var 55,0 %.  

Nedan följer en summering av de vanligaste kommentarerna 

 Reducerad hyra/ spara pengar: 41 

 Ställer krav för att medverka: 26  

 God gemenskap: 7 

4.3.6 Analys av kommentarerna 

Kommentarerna visar att studenter och gymnasister har en annan bild av självförvaltning 
än vi som författare. Detta beror förmodligen på otydlighet i enkätens frågeställning. I 
många av kommentarerna framkom att den tillfrågade inte ville utföra alla arbetsuppgif-
ter, vilket inte heller var avsikten, eftersom arbetet skulle delas upp i ett självförvaltnings-
projekt – något som vi inte nämnde i enkäten.  

I övrigt bekräftar många av kommentarerna vad som tas upp om sociala normer i littera-
turen. Flera kommenterar att de skulle ställa upp om det var på lika villkor och andra har 
kommenterat att de skulle ställa upp om resultatet bidrar till någonting bättre än utgångs-
punkten. 

Om den tillfrågade från början inte hade någon uppfattning av självförvaltning, kan ty-
värr enkäten ha varit missvisande på grund av att alla förutsättningar inte förklarades.  

4.3.7 Medelvärdeshyror 

Avsnittet redovisar vad de tillfrågade studenterna hade i medelvärdeshyra samt vad de 
tillfrågade gymnasisterna kunde tänka sig ha i maximal hyra per månad, redovisat som ett 
medelvärde. Beräkningarna för medelvärdeshyrorna återfinns i bilaga 5. 
 
TABELL 1 visar medelvärdet av de tillfrågades hyror beroende på boende och den ge-
nomsnittliga månadshyran för ett studentboende i Sverige.  

Tabell 1. Tabellen visar studenternas medelhyror. 

Medelvärde 
av hyror 

Studentboende 
i Sverige.72 

Studenter som 
bor i ett student-
boende. 

Studenter som 
inte bor i ett  
Studentboende. 
 

Gymnasisters 
maximala 
månadshyra  

Månadshyra 3561 kr/mån 3883 kr/mån 3667 kr/mån 3940 kr/mån 

 
  

                                                 
72 Studentbostadsföretagen. Studboguiden, 2013 s.5 (Hämtad 2014–04–19) 
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5 Diskussion  
Nedan följer en diskussion till tidigare presenterade resultat och metodval. 
 

5.1 Resultatdiskussion 

Utifrån syftet att bidra till en ökad produktion av studentbostäder i Sverige och målet att 
klarlägga studenters inställning till självförvaltning följer nedan en diskussion till de resul-
tat som kommit fram.  

5.1.1 Vad innebär självförvaltning? 

Självförvaltning är ett komplext begrepp som kräver ömsesidigt engagemang och förstå-
else för innebörden bland de inblandade. Ett självförvaltningsprojekt kan se väldig olika 
ut beroende på vad förvaltaren har för inställning till att överlåta ansvar för underhållsar-
bete på hyresgästerna, däremot är de flesta enade om att det just handlar om att hyresgäs-
terna ska utföra underhållsarbeten i ett sådant projekt. Självförvaltning innebär emellertid 
så mycket mer än att underhållsarbetet utförs av hyresgäster eftersom det är omöjligt att 
genomföra ett projekt om de psykologiska förutsättningarna som krävs inte finns. För att 
ett självförvaltningsprojekt ska fungera krävs att de medverkande har någon slags person-
lig motivation för att vilja delta, om det så beror på bättre grannsämja, finare boende eller 
billigare hyra. Om de boende inte vill delta finns det heller ingen anledning till att införa 
självförvaltning, då det bygger på det egna initiativet till ansvarstagande och inflytande. 
Samtidigt finns det ingen möjlighet att genomföra ett självförvaltningsprojekt om förval-
taren har en konservativ inställning till överlåtande av ansvar/ tro på att människor inte 
kan utföra underhållsarbeten, denna negativa syn skulle genomsyra projektet och således 
inte motivera de medverkande. 

Det som är utmärkande från litteraturstudien är självförvaltningens skolande effekt, som 
flera av författarna har klarlagt. Om hyresgästerna får mer inflytande och ansvar lär de sig 
också hur förvaltning av en byggnad fungerar och lär sig rutiner och ansvarstagande. Om 
en individ aldrig tillåts ta ansvar kommer den förbli ansvarslös, så självförvaltningens 
skolande effekt skulle förmodligen passa utmärkt i ett studentboende, då flera av förval-
tarna ställde sig skeptiska till idén just på grund av att studenter är ansvarslösa. Dessutom 
visar enkäten att framtidens studenter vill ta mer ansvar och få ett större inflytande, vilket 
är en god förutsättning för att självförvaltningsprojekt i studentbostäder ska fungera. Den 
största önskan skulle vara att förvaltare av studentbostäder ser på nästkommande studen-
ter med nya ögon och ger dem en chans, istället för att behandla alla individer efter gamla 
erfarenheter. 

5.1.2 I vilken utsträckning kan en student hjälpa till med förvaltningen 

av bostaden? 

Resultatet visar att förvaltarna tillåter olika arbetsuppgifter, men när de läggs ihop så går 
det att utläsa att alla arbetsuppgifter är möjliga att överlämna till studenterna. Förtroendet 
för studenters ansvarstagande lågt, men antagandet är realistiskt då många studenter flyt-
tar hemifrån för första gången och kan vara ovana vid underhållsarbetet som efterfrågats. 
Som en förvaltare sa är det svårt att veta om de studenter som ställer sig positiva till själv-
förvaltning i slutändan kommer fullfölja sitt åtagande, därmed kan studenten betraktas 
som en osäker målgrupp för självförvaltning.  Enkäten som gjorts visar att förvaltarens 
syn inte är helt ogrundad då studenterna ser ansvar som mindre tilltalande. Gymnasister-
na ser ansvarstagande som mer tilltalande och har en annan inställning till självförvaltning 
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än studenterna, därför borde de inte behandlas efter de erfarenheter som förvaltare fått 
av nuvarande studenter. Beroende på att de tillfrågade urvalsgrupperna befinner sig i 
olika studiemiljöer och boendesituationer varierar troligen resultatet – studenterna idag är 
av blandade åldrar och påverkade personligen av bostadsmarknaden i större utsträckning 
än gymnasisterna, eftersom de flyttat hemifrån. De har vanda rutiner utifrån ett visst sy-
stem på bostadsmarknaden och kan bli svåra att skola om. Gymnasister som kommer 
direkt från gymnasiet, utan erfarenhet av rådande bostadsmarknad, kan kanske bli lättare 
att hantera i ett självförvaltningsprojekt eftersom de bara behöver lära sig systemet och 
skolas istället för att lära sig ett nytt synsätt, vilket skulle vara fallet för studenterna. 

Om ett försök till självförvaltning av studentbostäder skulle göras i framtiden med endast 
gymnasister, alltså framtidens studenter, som hyresgäster skulle det förmodligen kunna 
ändra förvaltarens inställning till studenter. I och med att skillnaden mellan målgrupperna 
är så liten kan det dock vara sannolikt att de nuvarande gymnasisterna ändrat inställning 
till dess de börjat studera vid en högskola eller ett universitet och då står för samma åsik-
ter som de tillfrågade studenterna. Rekommendationen är ändå att satsa på den grupp 
som är mest intresserad av självförvaltningsprojekt i dagsläget, för utan intresse och en-
gagemang kommer självförvaltning inte fungera. Med grund i att gymnasisterna är mest 
intresserade av självförvaltningsprojekt och vet mindre om hur bostadsmarknaden funge-
rar än de nuvarande studenterna är det förmodligen den optimala gruppen att genomföra 
en testomgång med. Enkätresultatet visade att det var just gruppen gymnasister som i 
framtiden ville bo i ett studentboende som var den grupp med störst intresse. 

Förvaltarnas inställnings till självförvaltning i studentboende är negativ men de är nyfikna 
och intresserade om självförvaltningens framtida utveckling. I slutändan är det förvalta-
rens inställning som avgör vad en student kan hjälpa till med i boendet och styr också 
möjligheten till självförvaltningsprojekt, såvida bekräftas teorin från frågeställning 1.  
 

5.1.3 Hur stort är intresset för självförvaltning bland studenterna? 

Eftersom ämnet inte diskuterats i litteraturen är det oklart om det fungerar eller inte men 
med stöd i litteraturen kan antas att studenter skulle kunna tänka sig att delta i ett själv-
förvaltningsprojekt om det innebar lägre hyra och bättre bondegemenskap.  

Vad säger resultatet? Människan är en social varelse så det resultat som undersökningen 
visade är inte på något sätt en nyhet. Frågan om hur bondegemenskap var viktigt visade 
att samtliga grupper tyckte det var viktigt. Större ansvar och större inflytande sågs som 
mer viktigt bland gymnasisterna och av det resultatet att döma tror vi att självförvaltning 
skulle kunna gå att starta upp även i studentbostäder. Just på grund av att gymnasisterna 
kan tänkas ha en sämre uppfattning om hur bostadsmarknaden fungerar idag, kan tänkas 
att de också är mer formbara när de flyttar hemifrån. Eftersom självförvaltning i student-
bostäder skulle vara någonting nytt för bostadsmarknaden krävs också att konceptet ses 
på med nya ögon, vilket skulle vara fallet med de som är gymnasister idag.  

Gymnasisterna hade en ganska bra uppfattning om vad lägenheter kostar per månad, 
deras gissning var förvisso över det svenska medelvärdet och medelvärdet för studenter-
na – men det kan ses som positivt att deras uppfattning inte låg under medelvärdet, då 
det kanske skulle resultera i ett tuffare utgångsläge när de väl flyttar hemifrån. Emellertid 
var det även gymnasisterna som verkade mest intresserade av att minska sin hyra genom 
självförvaltning. De cirka 300-500 kronorna som kan tjänas in på hyran med hjälp av 
självförvaltning skulle antagligen, i framtiden, ses som tilltalande bland de nuvarande 
gymnasisterna. Gymnasisternas gissning på en högre hyreskostnad i förhållande till den 
verkliga genomsnittskostnaden, tillsammans med tillämpandet av självförvaltning skulle 
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innebära en besparing på mellan 500 och 1000 kronor från vad de tror att en lägenhet 
kostar per månad i dagsläget. 

Det som skulle kunna försvåra självförvaltning i studentbostäder skulle vara studenternas 
tidsbrist, vilket bekräftas av nuvarande studenters kommentarer. Uppgifterna uppskattas 
dock inte ta särskilt lång tid, baserat på hur självförvaltning bedrivs idag, varför tidsbrist 
inte bör vara en legitim ursäkt till att inte försöka genomföra självförvaltningsprojekt i 
studentbostäder.  Det som skrivs i litteraturen angående sociala normer bekräftas delvis 
av de kommentarer som lämnades i enkäterna. Flera människor beskrev att de skulle 
kunna delta om medverkan medförde någonting bättre än utgångsläget (utilitaristen) och 
andra påstod att de skulle delta om det gjordes på lika villkor (norm of fairness). Det var 
dock svårt att urskilja i kommentaren om det fanns några eldsjälar, varför ett test är lämp-
ligt att genomföra.

Målet med denna uppsats var att klarlägga studenters inställning till självförvaltning, vil-
ket vi tycker att vi gjort. Det finns ett visst motstånd till självförvaltning bland nuvarande 
studenter men inställningen är mer positiv bland framtida studenter, gymnasisterna. De 
nuvarande studenternas inställning till självförvaltning utforskades endast för att kunna 
jämföra inställningen till självförvaltning bland gymnasisterna. Gymnasisterna är framti-
dens studenter och sålunda den målgrupp som är mest intressant att studera, resultatet 
från enkätundersökningen visar på att deras intresse för självförvaltning är gott. Det 
största intresset återfinns i gruppen gymnasister som vill bo i studentbostäder, därför tror 
vi att gymnasisterna är den grupp med bäst förutsättningar för att förändra bostadsmark-
naden för studenter, i frågan om självförvaltning i studentbostäder. 
 

5.2 Metoddiskussion 

Nedan diskuteras vad som hade kunnat genomföras annorlunda i denna undersökning 
och vilka faktorer som påverkat tidigare beskrivna resultat.  

5.2.1 Ändringar 

Från början grundade sig litteraturstudien i hur mycket hyran kunde reduceras beroende 
på underhållsbudgeten. Det visade sig vara svårt att få tillgång till underhållsbudgetar och 
att konkret se hur mycket som budgeterades underhåll i varje enskild hyra, därför ströks 
frågeställningen. Istället tillkom en frågeställning om vad självförvaltning innebär efter-
som vi insåg att vi behövde mer fakta för att få den förståelse som krävdes för att kunna 
göra en bättre uppsats som helhet. I efterhand kan vi konstatera att inläsning om vad 
självförvaltning innebär, som genomfördes sist i undersökningen, borde ha gjorts allra 
först. Enkäten blev dock inte lidande av denna frågeändring, den utformades med frågor 
som var relevanta för självförvaltning trots att djupare inläsning gjordes i efterhand. 

5.2.2 Litteraturstudie 

Den litteratur som redovisas grundar sig endast i en liten del av vad som går att läsa om 
självförvaltning. Ett flertal andra källor tar upp samma faktorer som de vi redovisat i 
denna uppsats, men hade inga tydliga exempel, vilket är anledningen att de inte använts 
som referens. 

Någonting som i början problematiserade inhämtning av information var att begreppet 
självförvaltning sällan användes i vetenskapliga artiklar. Det är också anledningen till att 
referenser på svenska är begränsade, dock fanns det väldigt mycket att läsa om ämnet om 
sökning gjordes med engelsk terminologi. Många av referenserna fokuserar endast på en 
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faktor som påverkar självförvaltning, men det gick ändå se ett samband för att fastslå vad 
det egentligen innebär.  

5.2.3 Intervjustudie 

I intervjustudien användes en bok som beskrev förberedelser och genomgång av inter-
vjuer. Det fanns givna direktiv för tillvägagångssättet och det var svårt att som orutinera-
de intervjuare hålla tillbaka egna förslag och att inte dra igång diskussioner. Vår oerfaren-
het var dock inget som påverkade deras inställning och svar utan resulterade desto mer i 
svar utanför inriktningen om självförvaltning och att vi tog upp mer av deras tid.  

5.2.4 Enkätstudie 

Till enkäten användes en enkätbok som beskrev aspekter om den tillfrågades attityder 
och tolkning samt svårigheten med att formulera bra frågeställningar som inte gick att 
tolkas på flera sätt. I enkäten beskrevs vissa av arbetsuppgifterna mer utförligt för att den 
svarande skulle förstå medan andra utelämnades. Som exempel beskrevs avfallshantering 
som att rulla ut vagnar när sopbilen ska komma, medan andra uppgifter, som administrativt 
arbete, inte beskrevs över huvud taget. Begreppet administrativt arbete kan för många 
vara obekant, vi menade att det skulle röra sig om kontraktshantering och övrigt pappers-
arbete. Vaktmästarposten var en annan post som inte gavs en förklaring, där vi tänkt 
inkludera byte av glödlampor, avloppshantering och lättare reparationer – denna arbets-
uppgift hade också kunnat ges en tydlig förklaring för att underlätta för enkätdeltagarna. 
Då enkäten sammanställdes insåg vi att det varit svårt att tolka och förstå vissa uppgifters 
innebörd, såvida kan deras inställning till uppgiften ha sett annorlunda ut om de fått en 
beskrivande förklaring till ordet. Samma sak gäller frågan angående om de hade en föräl-
der med akademisk utbildning eller ej, där vi också inser att frågan kunde ha preciserats 
mer.  

Förtexten till arbetsuppgifterna var positiv och uppmanande, orden "vi vet att ni kan, 
frågan är bara om ni vill?" kan ha medfört ett mer positivt utslag och resultatet hade kan-
ske sett annorlunda ut om texten uteslutits. Det framgick inte heller hur tidskrävande 
arbetsuppgifterna skulle vara, hur ofta de skulle utföras eller hur många de skulle fördelas 
på. Det kan ha bidragit till ett mer negativt utfall, särskilt från studenter som i sina kom-
mentarer angav att de inte skulle ha tid till arbetsuppgifterna. 

I allmänhet skulle självförvaltning ha beskrivits mer, exempelvis hur många timmar i 
veckan som skulle avläggas och hur många uppgifter var och en skulle stå för. Eftersom 
vi inte redovisade detta kan de tillfrågade ha fått en förvrängd bild av självförvaltning, 
vilket givetvis inte var avsikten. En förklaring var planerad till förstasidan men ströks 
eftersom vi vägde den mot den tid det skulle ta för de tillfrågade att läsa och genomföra 
enkäten. Om en lång förklaring funnits hade kanske fler tappat intresset på grund av lång 
läsning, istället för att fokusera på frågorna som ställdes. Frågan om vilken hyra studen-
ten hade eller vad gymnasisten kunde tänka sig att ha i hyra kunde ha kompletteras med 
en följdfråga om vad som ingick i hyran/önskas ingå i hyresavtalet, för att bättre avgöra 
vad siffran faktiskt redovisar.  

Enkätens validitet är tillräckligt hög, sannolikheten att svaret är representativt antas öka 
med en svarsfrekvens över 100 enkäter. Mycket tyder på att utfallet i den gjorda enkäten 
inte skulle ändras om ytterligare 20 personer tillfrågades. Vi hade 116 enkäter i vardera 
två liknande urvalsgrupper som visar ett liknande svarsförhållande inom urvalsgrupperna, 
med enda skillnaden att en större andel gymnasister finner självförvaltning intressant.  
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6 Slutsats och rekommendationer  
Utifrån de resultat som enkätundersökningen har utmynnat i är vår slutsats att gymnasis-
ter i årskurs 3, som i framtiden vill bo i studentboende, är den urvalsgrupp som är mest 
positivt inställda till självförvaltning. Som följd av denna slutsats är vårt förslag är att 
genomföra ett test med självförvaltning i ett studentbostadshus med enbart studenter 
som kommer direkt från gymnasiet. Gymnasisterna är mindre påverkade av rådande bo-
stadsmarknad än studenterna, och tillsammans med att ha ett öppet sinne och en positiv 
inställning för självförvaltning tror vi att de i kombination med självförvaltning i student-
bostäder är den bästa.  

En av faktorerna som påverkar självförvaltning negativt är om de medverkande inte tror 
på idén. Eftersom gymnasister har en positiv inställning till självförvaltning skulle de an-
tagligen, ensamma, ge ett bättre utfall än om de blandades med nuvarande studenter, som 
med sin syn på rådande bostadsmarknad kan påverka projektet negativt. Vi tror därför att 
det är gymnasisterna som är den urvalsgrupp som har störst chans att förändra bostads-
marknaden för framtidens studenter. 

Det är vår rekommendation att utföra en större undersökning bland både nuvarande 
studenter och framtida studenter runt om i Sverige för att få en klarare bild av hur repre-
sentativ denna undersökning är. Vår undersökning har varit geografiskt begränsad, så 
önskan är att göra en undersökning med större geografisk spridning och omfattning. 
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Möte med Jönköpings Bygginvest AB som förvaltare 
 

Intervju med VD, Fredrik Erlandsson 2014-02-07 

 

Frågor: 

1. Berätta om er verksamhet, 
hur fungerar det idag? 

Jönköpings Bygginvest AB har ett fastighetsbestånd på 
2500 lägenheter. 

2. Vad fungerar bra idag? Studbo fungerar väldigt bra idag, det är enkelt att lägga 
ut lägenhet där och svar erhålles snabbt. 

3. Vad fungerar sämre idag? 
 

De har haft en del problem med internationella 
studenter, framför allt fungerade det sämre vid delade 
bostäder eftersom de boende ibland försvinner utan att 
betala sin hyra. Endast utbytesstudenter som söker hela 
program kan numera få dela bostäder. 
 
Erlandsson tror inte på stora enheter där bara 
studentbostäder finns, utan tror att studenter tar mer 
hänsyn om de beblandas med vanliga hyresgäster. 

4. Hur många 
studentbostäder har ni? 
Omfattning? 

Det finns 13 renodlade studentbostäder. 
 

5. Var har ni era 
studentbostäder? 

I Jönköping på stadsdelarna Torpa, Söder och även i 
centrala Jönköping. 

6. Hur länge har ni haft 
studentbostäder? 

Bygginvest har haft studentbostäder i tio år, men har 
haft vanliga hyresrätter i många år 

7. Vad är era erfarenheter 
angående studenters 
beteende? 

De är slarviga och har svårt att ta sitt ansvar. Svårt att 
hålla rent i gemensamma utrymmen, annars är det bra. 
Det sker 42 lägenhetsflyttar varje månad och två av 
dem ser bedrövliga ut vid avflyttning. 

 

8. Vad tycker ni är viktigt att 
ha med i enkäten? 
 

Inget konkret svar gavs till frågan, däremot tyckte 
Erlandsson att vi skulle prata med andra förvaltare av 
studentbostäder och läsa på om kooperativ hyresrätt.  

9. Hur ser en 
underhållsbudget ut? 

Bygginvest gör långtidsplanering över en treårsperiod 
på bland annat fönster o tak. 

10. Hur mycket budgeteras 
för underhåll per lägenhet? 

       Det budgeteras med 10-15 % av hyresintäkterna och en 
lägenhet kostar ungefär 960kr/kvm. 

11. Hur mycket kan dras av 
direkt på studentens hyra? 
 

Det går att avtala bort städning av gemensamma ytor 
och spara ca.10 % av hyran.  
Ex. en hyra på 3000kr innebär att man kan spara 
ungefär 450kr på självförvaltning. 

12. Går självförvaltning att 
skriva in i hyresavtal? 

 

Nej, men det går avtala bort städning i blockuthyrning.  
Om städning avtalas bort innebär det inte att det går att 
ignorera städningen, utan det kvarligger fortfarande ett 
ansvar. 

13. Vilka uppgifter kan en 
student tänkas få ansvar 
för? 

Städning, snöröjning, klippa gräs, målningsarbeten, 
administrativt arbete, ansvarig lägenhetsvisare och 
vaktmästaruppgifter. 
 
 
 



14. Har ni allmänna tips och 
råd? 
 

 

Avtala bort enbart städningen i trappor.  
 
Skapa en studentstiftelse där vinst uteblir och studenter 
sköter allt själva, som i en förening. 
 
Bäst är när fastighetsförvaltaren sköter städningen.  

 

Hur ställer ni er till att överlämna underhållsansvar för nedanstående förslag på 
arbeten? 
 

a. Ex. Utdelade poäng efter arbetets sort 
som sen generar lägre hyra. 

 

b. Arbetsgång – ex. 1 professionell + 4 
stycken studenter 

 

c. Städning I gemensamhetsutrymmen och 
gårdsstädning 

d. Snöröjning  Ja, fast utan maskin. 

e. Klippa gräset  Ja kanske, men ej med åkgräsklippare 

f. Målningsarbeten  Inomhus ja, men utomhus krävs en 
arbetsmiljöplan på arbeten som utförs två 
meter över mark. 

g. Tvätta fönster Nej, kräver lift. 

h. Administrativt arbete, 
nyckelkvittering, pappers vid flytt  

Ja kanske, där besiktningsprotokoll skall 
upprättas. Besiktning går inte överlåta om 
inte någon är heltidsansvarig för det. Går 
att utse någon som hanterar kontrakt osv. 

i. Ansvarig lägenhetsvisare  Ja. 

j. Vaktmästeri: byta lampor, rensa 
avlopp och som kontakt vid större fel 
som måste repareras 

Det går inte i trapphuset där höjden är 
över två meter. Rensa avlopp osv. 

 

 



Möte med förvaltare Brandtornet fastighetsförvaltning AB 
 
Intervju med styrelseledamot, Joachim Nilforsen 2014-02-14 

 

Frågor: 

1. Berätta om er verksamhet, 
hur fungerar det idag? 

 

2. Vad fungerar bra idag? 
 

Om enheterna är mindre är de lättare att hålla koll på. 
Större lägenheter ger ifrån sig mer oväsen osv. 
Nilforsen har bara positiva erfarenheter av 
studentbostäder. Städningen fungerar bra. 

3. Vad fungerar sämre idag? Tvättstuga fungerar mindre bra.  

4. Hur många student-
bostäder har ni? 
Omfattning? 

Brandtornet har bygg 195 nya studentbostäder inom 
loppet av två år. 

 

5. Var har ni era 
studentbostäder? 

De finns i Jönköping stadsdelar öster och väster.  

6. Hur länge har ni haft 
studentbostäder? 

 

7. Vad är era erfarenheter 
angående studenters 
beteende?  

Positivt beteende och sällan problem som särskiljer 
dem från vanliga hyresgäster, de bidrar endast till en 
högre omflyttning med ett genomsnittsboendet på år.  

8. Vad tycker ni är viktigt att 
ha med i enkäten? 

Hjälpa till med underhåll, sänka hyran men inte ge lön, 
för då blir det sociala avgifter. 

9. Hur ser en 
underhållsbudget ut? 

 

10. Hur mycket budgeteras 
för underhåll per lägenhet? 

 

11. Hur mycket kan dras av 
direkt på studentens hyra? 

 

12. Går självförvaltning att 
skriva in i hyresavtal? 

 

13. Vilka uppgifter kan en 
student tänkas få ansvar 
för? 

Idag kan de få hjälpa till med städning och byte av 
lampor. 

14. Har ni allmänna tips och 
råd? 
 

 Leka med hyresrabatter 

 Agera chef över administration som upprättar 
städscheman. Denne kan få ersättning som ansvarig 
medan de andra får lägre rabatt  

 Hur ska det belönas? 

 Bostadsgaranti i alla fall 1 år. 

 Vad vill studenten ska ingå i hyran? Standard? 
Läget? Parkering? Städning? Internet? Vatten? 
Hushållsel? Tv-utbud? 

 Lättat på bostadskravet: Bättre för alla för 
studentbostäder.  

Hur ställer ni er till att överlämna underhållsansvar för nedanstående förslag på 
arbeten? 

a. Ex. Utdelade poäng efter arbetets sort 
som sen generar lägre hyra.. 

 



b. Arbetsgång – ex. 1 professionell + 4 
stycken studenter 

 

c. Städning Ja 

d. Snöröjning   

e. Klippa gräset   

f. Målningsarbeten   

g. Tvätta fönster  

h. Administrativt arbete, 
nyckelkvittering, pappers vid flytt  

 

i. Ansvarig lägenhetsvisare   

j. Vaktmästeri: byta lampor, rensa 
avlopp och som kontakt vid större fel 
som måste repareras 

Ja, delvis 

 

 



Möte med förvaltare Bostads AB Vätterhem  

Intervju med förvaltningschef, Tommy Johannesson 2014-02-20 

 

Vätterhem har sina studentbostäder förlagda i stadsdelen Råslätt i Jönköping som ligger cirka fem 

kilometer utanför city/högskolan. 

Frågor: 

1. Berätta om er 
verksamhet, hur 
fungerar det idag?  

 

Vätterhem har på Råslätt gjort om vanliga lägenheter till 
studentbostäder och gemensamhetsutrymmen. Detta 
gjordes under 80-talet och beståndet utökades under 90-
talet.  
 
Det finns tre anställda som jobbar med studenthusen 
som fastighetsskötare, även kallade bovärdar. De klipper 
gräs, utför administrativa uppgifter och hanterar interna 
lägenhetsbyten osv. Nya studenter hänvisas till kontoret i 
centrala Jönköping för att få en lägenhet tilldelad. 

2. Vad fungerar bra idag?  
Vad gör studenterna 
extra bra? Varför?  

Det är alltid fullt uthyrt vid höstterminen sen tunnar det 
ut lite. Personalen vid studentboendena är bra och är 
praktiska, det är välskött där ute på området. Bovärdarna 
av studentbostäderna prioriterar utemiljön i större 
utsträckning än det görs i det övriga området. 
 
Bovärdarna gör en rutinstädning när någon flyttar ut ur 
de lägenheter som det bor fyra studenter i. Detta på 
grund av att det blir svårt med städning av de 
gemensamma utrymmena i lägenheten. Hyran har 
utökats som följd av att Vätterhem har fått gå in och 
städa i dessa boenden. 

3.  Hur många 
studentbostäder har ni? 
Omfattning?  

Vätterhem har 551 rum fördelat på tre huskroppar i 
Råslätt. På Öxnehaga och centralt i Jönköping finns 50 
studentbostäder och på Österängen finns 40 
studentlägenheter.  

1. Var har ni era 
studentbostäder?  

Råslätt, Öxnehaga, centrala  Jönköping och Österängen.  

2. Hur länge har ni haft 
studentbostäder?  

 Sedan tidigt 80-tal 

4. Vad är era erfarenheter 
angående studenters 
beteende? Vad fungerar 
sämre? Varför?  

Johannesson hänvisar till bovärdarna Eva och Lotta på 
Råslätts studentområde. Det är mycket festande och 
högljutt i området, men studenter har också en högre 
toleransnivå. 

3. Vad skulle ni tycka vore 
bra att utveckla?   

 
Vätterhem är skeptiska till om studenter är intresserade 
av självförvaltning och tycker att frågan är intressant.  

4. Vad tycker ni är viktigt 
att ha med i enkäten?  

 

9. Hur ser en 
underhållsbudget ut? 

De köper in målningsarbete och golvarbete av 
entreprenörer och betalar dem på ackord.  



  Vätterhem har mål i sin underhållsbudget som skall betas 
av under kommande år.  

10. Hur mycket budgeteras 
för underhåll per lägenhet?  
 

Alla hyror från olika områden samlas i en ”kasse” och 
olika områdens renoveringar tillgodoses ur samma 
”kasse” där budgeten är ungefär 160 miljoner kronor per 
år.  

11. Hur mycket kan dras av 
direkt på studentens hyra?  
 

Vätterhem har hyresgästsstyrt underhåll, vilket innebär 
att hyresgästen själv årligen får välja om hen vill ha den 
renovering som hen har rätt till. Om hyresgästen väljer 
att avstå renoveringen får hen tillbaka motsvarande 
årskostnad på 400 kronor. 

12. Om det gick (i 
framtiden) att skriva in 
självförvaltning i hyresavtal, 
skulle det då vara någonting 
som intresserade 
Vätterhem?  

Johannesson anser i så fall att exempelvis studenter i en 
slags förening tar över och fördelar uppgifterna.  

13. Vilka uppgifter kan en 
student tänkas få ansvar 
för?  

En del administrativa uppgifter, felanmälan, störningar, 
kontaktperson, städning och gräsklippning 

14.   Vad har ni för allmänna 
tips och råd?  

 

15. Hur upplever ni att 
Studbo fungerar? 

Johannesson visste inte vad Studbo är. 

 
 

Hur ställer ni er till att överlämna underhållsansvar för nedanstående förslag på 
arbeten? 

Arbeten:   

a.  Ex. 
Utdelade engagemangspoäng, kopplade 
till högskolan, efter arbetets sort som sen 
generar lägre hyra?  

 

b. Arbetsgång – ex. 1 professionell + 4 
stycken studenter, mot 
engagemangspoäng?  

 

c. Städning, gemensamhetsutrymmen och 
gårdsstädning  

Ja 

d. Snöröjning   

e. Klippa gräset   Ja 

f. Målningsarbeten inomhus som utomhus   

g. Tvätta fönster   

h. Administrativt arbete, nyckelkvittering, 
pappers vid flytt  

Ja 

i. Ansvarig lägenhetsvisare   

j. Vaktmästeri: byta lampor, rensa avlopp 
och som kontakt vid större fel som 
måste repareras 

Ja 



 

Möte med bovärd Eva på Bostads AB Vätterhem 
 

Intervju med bovärd, Eva Blomquist 2014-03-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



Mailkontakt med Ekblads fastighets AB 
 

Mailkontakt med administrationen från Ekblads 2014-02-28 

Information från förvaltare Ekblads skedde via mailkontakt och svaren deras egna 

ordformulering. 

 

Frågor: 

1. Vilka är era erfarenheter 
av studenters beteende? 
Vad fungerar bra och vad 
fungerarsämre?  

 

Överlag fungerar det bra. Lite fler störningar i 
studentbostäder men de tål också mer så vi märker inte 
av det jättemycket. Studenterna förbrukar mer 
varmvatten än våra andra hyresgäster. Vi har inga 
gemensamhetsutrymmen så som tvättstuga eller 
liknande så vi har ingen uppfattning om beteende i 
sådana utrymmen mer än soputrymmen och dem sköts 
mycket sämre av studenterna än i våra andra fastigheter. 
Sopsortering sköts inte i studentlägenheter trots stora 
skyltar vid sopkärlen. 

2. Hur mycket ligger hyrorna 
på och vad ingår i den? 

 

1 737:-/m2 är vår snitthyra i studentlägenheterna. I den 
ingår värme, kallvatten, 2m2/mån varmvatten, 
Kanalpaket Lagom från Telia, Bredband 50-100Mbit/s. 
Det de behöver lägga till själva är elen, det har de egna 
abonnemang till. 

3. Hur mycket budgeteras 
per lägenhet för underhåll? 

Vi budgeterar inte för underhåll i några av våra 
lägenheter så detta har vi inga siffror på. 
Vi har dock 3h/vecka i trappstädning och 1h/vecka i 
avfallshantering angett till 38 studentlägenheter. De 4h 
har vi egen personal som sköter. 

4. Vad kostar de under-
hållstjänster ni köper in? 

Detta har vi inte heller några siffror på. 
 

5. Känner ni till något 
projekt, idag, där det 
förekommer någon form 
av självförvaltning? 
(Hyresrätter) 

Nej. 
 

6. Vad tycker ni själva om 
självförvaltning?  

 

Det skulle vi inte vilja ha i våra lägenheter. Av tidigare 
erfarenheter av hyresgäster som ska sköta trapphus och 
så själva så anser vi att det inte fungerar. 
Med tanke på hur vårt soprum i samband med 
studentlägenheterna sköts så anser vi att de struntar i 
hur det ser ut runt omkring dem, tyvärr. 

7. Vi skall som sagt göra en 
enkätundersökning för att 
klarlägga studentens 
inställning. Vad tror ni är 
viktigt, från en förvaltares 
perspektiv, att fråga 
studenten – som skulle 
göra denna fråga 
intressant för er? 

Hur mycket de värdesätter renlighet i trapphus och 
områden runt omkring sig. 
Hur mycket de värdesätter allmänna ordningsregler. 
Sen tror vi tyvärr att de skulle nappa på förslaget men 
inte slutändan kanske ändå inte fullfölja det. Det är så 
det har blivit då vi haft det i andra hyreshus. 
 

Emma Gundstedt & Kristina Karlsson 



BILAGA 2. Enkätutskick till studenter vid högskolor och universitet. 

 

 

 

 

I samarbete med  
 

 

Enkät om självförvaltning i studentboenden 
 
Idag byggs få bostäder i Sverige, än mindre studentbostäder, därför vill vi under-
söka er inställning till självförvaltning - ett alternativ som skulle kunna innebära 

en lägre hyra för dig som student. 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 

Emma & Kristina 
Byggnadsingenjörsstudenter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vänligen vänd för enkät   
 



BILAGA 2. Enkätutskick till studenter vid högskolor och universitet. 

Ringa in dina svar. 
 
1. Kön  

Man  Kvinna 
 
2. Hur länge har du varit student? 

___________ år 
 
3. Bor du i ett studentboende idag? 

Ja  Nej 
 
4. Hur mycket ligger din hyra på idag? 

__________________ kr 

 
3. Har någon av dina föräldrar en akademisk utbildning? 

Ja  Nej 
 
5. Genom självförvaltning skulle du som hyresgäst kunna spara in pengar, 
som skulle minska din hyra. Vi vet att ni kan - frågan är bara om ni vill? 

Vill du: 
 

Ja Nej 

Hjälpa till med städning av trapphuset?    
Hjälpa till med trädgårdsarbete? (klippa gräs, rensa ogräs, plantera)   
Hjälpa till med snöröjning på vintern?   
Utföra lättare vaktmästaruppgifter?   
Utföra administrativt arbete?    
Vara lägenhetsvisare?   
Vara flyttstädskontrollant?    
Vara trappvärd (ansvara för gemensamma saker, ex dammsugare)   
Ansvara för avfallsrum? (rulla ut vagnar när sopbilen ska komma)   
   
Ha större inflytande i ditt närområde?   
Visa ett större ansvarstagande?   
Ha en god gemensamhetskänsla i ditt boende?   
 
6. För att förstå vad som engagerar dig skulle vi vilja veta vad du skulle be-
höva för motivation för att utföra ovanstående arbeten?  Övriga synpunkter? 

 
 
 
 
 
 
 
 



BILAGA 3. Enkätutskick till gymnasister i årskurs 3 

 

 

 

 

I samarbete med  
 

 

Enkät om självförvaltning i studentboenden 
 

Som blivande studenter kommer ni möta en svag  studentbostadsmarknad och 
dyra hyror. Idag byggs få bostäder i Sverige, än mindre studentbostäder, därför 

vill vi undersöka er inställning till självförvaltning - ett alternativ som skulle 
kunna innebära fler lägenheter för er, till en lägre hyra. 

 
 
 
 
 

Tack för din medverkan!  
 

Emma & Kristina 
Byggnadsingenjörsstudenter 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vänligen vänd för enkät   
 



BILAGA 3. Enkätutskick till gymnasister i årskurs 3 

Ringa in dina svar. 
 
1. Kön  

Man  Kvinna 
 
2. Vill du/ska du plugga vidare efter gymnasiet? 

Ja   Nej  Kanske 
 
3. Har någon av dina föräldrar en akademisk utbildning? 

Ja  Nej  
 
4. Vad kan du tänka dig ha i max-hyra? 

__________________ kr 
 
5. Genom självförvaltning skulle du som hyrestgäst kunna spara in pengar, 
som skulle minska din hyra. Vi vet att ni är kloka och att ni kan - frågan är 
bara om ni vill? 

Vill du: 
 

Ja Nej 

Hjälpa till med städning av trapphuset?    
Hjälpa till med trädgårdsarbete? (klippa gräs, rensa ogräs, plantera)   
Hjälpa till med snöröjning på vintern?   
Utföra lättare vaktmästaruppgifter?   
Utföra administrativt arbete?    
Vara lägenhetsvisare?   
Vara flyttstädskontrollant?    
Vara trappvärd (ansvara för gemensamma saker, ex dammsugare)   
Ansvara för avfallsrum? (rulla ut vagnar när sopbilen ska komma)   
   
Bo i ett studenthus?   
Ha större inflytande i ditt närområde?   
Visa ett större ansvarstagande?   
Ha en god gemensamhetskänsla i ditt boende?   
 
6. För att förstå vad som engagerar dig skulle vi vilja veta vad du skulle be-
höva för motivation för att utföra ovanstående arbeten?  Övriga synpunkter? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING GYMNASISTER 

 

Nedanstående tabeller 1a-c visar gymnasisternas generella svar till påståenden om gemenskap, ansvar och 

inflytande  i sin bostad. I tabell 1a återfinns ett generellt värde för gymnasister, oberoende av kön - medan 

åsiktsskillnader till påståendena, beroende av kön visas i tabellerna 1b-c.  

Totalt tillfrågades 116 personer. 

Tabell 1a. Gymnasister i årskurs 3 generellt 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

Ja [%] Nej [%] 

(Antal tillfrågade) 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

3,4 

(4) 

83,6 

(97) 

13,0 

(15) 

Större ansvarstagande 4,3 

(5) 

54,3 

(63) 

41,4 

(48) 

Större grad av infly-

tande 

4,3 

(5) 

66,4 

(77) 

29,3 

(34) 

 

Totalt tillfrågades 74 män. 

Tabell 1b. Män i gymnasiet årskurs 3. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

Ja [%] Nej [%] 

(Antal tillfrågade) 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

5,5 

(4) 

77,0 

(57) 

17,5 

(13) 

Större ansvarstagande 7,0 

(5) 

61,0 

(45) 

32,0 

(24) 

Större grad av infly-

tande 

5,5 

(4) 

65,0 

(48) 

29,5 

(22) 

 

Totalt tillfrågades 42 kvinnor. 

Tabell 1c. Kvinnor i gymnasiet årskurs 3. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 
Ja [%] Nej [%] 

(Antal tillfrågade) 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

95,0 

(40) 

5,0 

(2) 

Större ansvarstagande 0,0 

(0) 

57,0 

(24) 

43,0 

(18) 

Större grad av infly-

tande 

3,0 

(1) 

71,0 

(30) 

26,0 

(11) 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Nedanstående tabeller 2a-c visar gymnasisternas generella svar till påståenden om gemenskap, ansvar och 

inflytande  i sin bostad, beroende på om de har en förälder med akademisk utbildning eller inte (tabell 2a). I 

tabellerna 2b-c visas hur samma påståenden ses som viktiga eller inte, beroende på kön och om den tillfrågade 

har föräldrar med akademisk utbildning.  

Till huvudfrågan om de tillfrågade hade en förälder med akademisk utbildning eller inte tillkom ett bortfall på 

3,4 %, vilket resulterar i att 100 % räknas till 116– 4 = 112 personer. 

Tabell 2a. Gymnasister generellt, beroende på om föräldern har en akade-

misk utbildning eller inte. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Har en föräl-

der med akade-

misk utbildning 

[%] 

2.)Har en föräl-

der utan akade-

misk utbildning 

[%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (63) (49) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

3,2 

(2) 

2,0 

(1) 

88,9 

(56) 

7,9 

(5) 

77,6 

(38) 

20,4 

(10) 

Större ansvarstagande 4,8 

(3) 

2,0 

(1) 

63,5 

(40) 

31,7 

(20) 

42,9 

(21) 

55,1 

(27) 

Större grad av infly-

tande 

4,8 

(3) 

2,0 

(1) 

69,8 

(44) 

25,4 

(16) 

65,3 

(32) 

32,7 

(16) 

 

Totalt tillfrågades 74 män, varav bortfallet till huvudfrågan om de hade en förälder med akademisk utbildning 

blev 8,1 %. Därmed räknas 100 % till 74 - 6= 68 personer. Resultatet visar att 59 % av männen hade en förälder 

med akademisk utbildning och att 41 % inte hade det. 

Tabell 2b. visar hur män i gymnasiet årskurs 3 svarat på frågor om gemen-

samhetskänsla, ansvar och inflytande. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för studenten? 

Bortfall 

[%] 

1.) Har en aka-

demisk förälder 

[%] 

2.) Har inte en 

akademisk föräl-

der [%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade) (40) (28) 

 Ja  Nej Ja  Nej  

God gemensamhets-

känsla i sitt boende 

5,0 

(2) 

3,6 

(1) 

77,5 

(31) 

17,5 

(7) 

75,0 

(21) 

21,4 

(6) 

Större ansvarstagande 7,5 

(3) 

3,6 

(1) 

55,0 

(22) 

37,5 

(15) 

46,4 

(13) 

50,0 

(14) 

Större grad av infly-

tande 

5,0 

(2) 

3,6 

(1) 

62,5 

(25) 

32,5 

(13) 

71,0 

(20) 

25,4 

(7) 

 

  



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Totalt tillfrågades 42 kvinnor, varav bortfallet till huvudfrågan om de hade en förälder med akademisk utbild-

ning blev 2 %. Därmed räknas 100 % till 42 – 1 = 41 personer. Resultatet visar att 53 % av kvinnorna hade en 

förälder med akademisk utbildning och att 45 % inte hade det. 

Tabell 2c. visar hur kvinnor i gymnasiet årskurs 3 svarat på frågor om 

gemensamhetskänsla, ansvar och inflytande. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för studenten? 

Bortfall 

[%] 

1.) Har en aka-

demisk förälder 

[%] 

2.) Har inte en 

akademisk föräl-

der [%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade) (22) (19) 

 Ja  Nej Ja  Nej  

God gemensamhets-

känsla i sitt boende 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

100 

(22) 

0,0 

(0) 

89,5 

(17) 

10,5 

(2) 

Större ansvarstagande 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

68,0 

(15) 

32,0 

(7) 

42,0 

(8) 

58,0 

(11) 

Större grad av infly-

tande 

4,5 

(1) 

0,0 

(0) 

72,5 

(16) 

23,0 

(5) 

68,5 

(13) 

31,5 

(6) 

 

 

Nedanstående tabeller visar gymnasisternas generella inställning till påståenden om gemenskap, ansvar och 

inflytande beroende på vilken boendesituation de tänkt sig i framtiden. Dessa redovisas först generellt, både män 

och kvinnor inkluderat (tabell 3a) och sedan fördelat på kön (tabellerna 3b-c). 

Det blev ett bortfall på 6 % till huvudfrågan, vilken boendeform den tillfrågade vill ha i framtiden, vilket resulte-

rade i att 100 % räknas till 116 – 7 = 109 personer. 

Tabell 3a. Gymnasister generellt, beroende på boendeform. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Vill i framti-

den bo i ett stu-

dentboende [%] 

2.) Vill i framti-

den inte bo i ett 

studentboende 

[%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (80) (29) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

1,2 

(1) 

0,0 

(0) 

95,0 

(76) 

3,8 

(3) 

62,1 

(18) 

37,9 

(11) 

Större ansvarstagande 2,5 

(2) 

0,0 

(0) 

62,5 

(50) 

35,0 

(28) 

37,9 

(11) 

62,1 

(18) 

Större grad av infly-

tande 

 

2,5 

(2) 

0,0 

(0) 

73,8 

(59) 

23,7 

(19) 

55,2 

(16) 

44,8 

(13) 

 



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Till huvudfrågan om den tillfrågade ville bo i framtiden, tillfrågades 74 män varav ett bortfall på 5,4 % tillkom, 

det innebär att 100 % räknas från 74 – 4 = 70 personer. Resultatet visar att 68,6 % av män i gymnasiet vill bo i 

ett studentboende i framtiden medan 31,4 % inte vill det. 

Tabell 3b. Män i gymnasiet årskurs 3, beroende på boendeform 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Vill i framti-

den bo i ett stu-

dentboende [%] 

2.) Vill i framti-

den inte bo i ett 

studentboende 

[%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (48) (22) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

1,7 

(1) 

0,0 

(0) 

92,0 

(44) 

6,3 

(3) 

54,5 

(12) 

45,5 

(10) 

Större ansvarstagande 3,4 

(2) 

0,0 

(0) 

65,3 

(31) 

31,3 

(15) 

31,8 

(7) 

68,2 

(15) 

Större grad av infly-

tande 

1,7 

(1) 

0,0 

(0) 

73,3 

(35) 

25,0 

(12) 

54,5 

(12) 

45,5 

(10) 

 

Till huvudfrågan om den tillfrågade ville bo i framtiden, tillfrågades 42 kvinnor varav ett bortfall på 7,0 % till-

kom, det innebär att 100 % räknas från 42 – 3 = 39 personer. Resultatet visar att 82,1 % av kvinnor i gymnasiet 

vill bo i ett studentboende i framtiden medan 17,9 % inte vill det. 

 

Tabell 3c. Kvinnor i gymnasiet årskurs 3, beroende på boendeform 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 
1.)Vill i framti-

den bo i ett stu-

dentboende [%] 

2.) Vill i framti-

den inte bo i ett 

studentboende 

[%] 
 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (32) (7) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

100,0 

(32) 

0,0 

(0) 

85,7 

(6) 

14,3 

(1) 

Större ansvarstagande 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

59,4 

(19) 

40,6 

(13) 

57,1 

(4) 

42,9 

(3) 

Större grad av infly-

tande 

 

3,0 

(1) 

0,0 

(0) 

75,1 

(24) 

21,9 

(7) 

57,1 

(4) 

42,9 

(3) 

  



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Tabellerna 4a-b visar gymnasisternas inställning till påståenden om gemenskap, ansvar, inflytande och boende 

form. Resultatet är uppdelat i de gymnasister som vill studera vidare, kanske ska studera vidare och de som inte 

ska studera vidare. 

Totalt svarade 74 män på frågan, vilket innebär ett bortfall på 0 %. Av de tillfrågade var 61 % intresserade av att 

studera vidare, 18% svarade att de kanske skulle studera vidare och 15% svarade att de inte skulle studera vidare. 

Tabell 4a. Visar män i gymnasiet årskurs 3 svarat på frågorna om hur viktigt gemensam-

hetskänsla, ansvarstagande, inflytande och boendeform ses, beroende på om de tänkt studera 

vidare i framtiden. 

Ses nedanstående 

påståenden som 

viktiga för studen-

ten? 

Bortfall [%] 1.) Vill/ska 

studera vidare 

[%]  

2.) Ska inte 

studera vidare 

[%] 

3.) Ska kanske 

studera vidare [%] 

 1.) 2.) 3.)  

(Antal tillfrågade) (45) (13) (16) 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

God gemensam-

hetskänsla i sitt 

boende. 

6,7 
(3) 

0,0 
(0) 

5,5 
(1) 

77,7 
(35) 

15,6 
(7) 

61,5 
(8) 

38,5 
(5) 

83,5 

(13) 

11,0 

(2) 

Större ansvarsta-

gande 

6,7 
(3) 

0,0 
(0) 

11,0 
(2) 

60,0 
(27) 

33,3 
(15) 

69,2 
(9) 

30,8 
(4) 

56,0 

(9) 

33,0 

(5) 

Större grad av 

inflytande 

6,7 
(3) 

0,0 
(0) 

5,5 
(1) 

66,7 
(30) 

26,6 
(12) 

55,0 
(7) 

45,0 
(6) 

67,0 

(11) 

27,5 

(4) 

Boende i student-

korridor. 

6,7 
(3) 

0,0 
(0) 

5,5 
(1) 

68,9 
(31) 

24,4 
(11) 

45,0 
(6) 

55,0 
(7) 

72,0 

(12) 

22,5 

(3) 

 

Totalt svarade 42 kvinnor på frågan, vilket innebär ett bortfall på 0 %. Av de tillfrågade var 52 % intresserade av 

att studera vidare, 43 % kanske skulle studera vidare och 5 % ville inte studera vidare. 

Tabell 4b. Visar kvinnor i gymnasiet årskurs 3 svarat på frågorna om hur viktigt gemen-

samhetskänsla, ansvarstagande, inflytande och boendeform ses, beroende på om de tänkt 

studera vidare i framtiden. 

Ses nedanstående 

påståenden som 

viktiga för studen-

ten? 

Bortfall [%] 1.) Vill/ska 

studera vidare 

[%]  

2.) Ska inte 

studera vidare 

[%] 

3.) Ska kanske 

studera vidare [%] 

 1.) 2.) 3.)  

(Antal tillfrågade) (22) (2) (18) 

 Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

God gemensam-

hetskänsla i sitt 

boende. 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

95,5 

(21) 

4,5 

(1) 

0,0 

(0) 

100,0 

(2) 

100,0 

(18) 

0,0 

(0) 

Större ansvarsta-

gande 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

36,0 

(8) 

64,0 

(14) 

0,0 

(0) 

100,0 

(2) 

50,0 

(9) 

50,0 

(9) 

Större grad av 

inflytande 

4,5 

(1) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

68,5 

(15) 

27,0 

(6) 

50,0 

(1) 

50,0 

(1) 

83,0 

(15) 

17,0 

(3) 

Boende i student-

korridor. 

13,5 

(3) 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

82,0 

(18) 

4,5 

(1) 

50,0 

(1) 

50,0 

(1) 

78,0 

(14) 

22,0 

(4) 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Nedanstående tabeller visar de tillfrågades inställning till att utföra olika underhållsarbeten, de har 

redovisats beroende på vilken boendesituation den tillfrågade tänkt sig under studietiden. 

Totalt tillfrågades 74 män, varav bortfallet till huvudfrågan om de ville bo i ett studentboende eller inte blev 5,4 

%. Därmed räknas 100 % till 74 – 4 = 70 personer. Resultatet visar att 71 % av männen vill bo i ett studentboen-

de och att 39 % inte vill det. 

Tabell 5a. Tillfrågade mäns inställning till underhållsarbeten. 

Ses nedanstående påstå-

enden som viktiga för 

studenten? 

Bortfall [%] 1.)Bo i ett stu-

dentboende [%]  

2.)Annat boende 

[%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade) (48) (22) 

 Ja Nej Ja Nej 

Städning 2,0 

(1) 

0,0 

(0) 

50,0 

(24) 

48,0 

(23) 

30,0 

(7) 

70,0 

(15) 

Trädgårdsarbete 4,0 

(2) 

0,0 

(0) 

54,0 

(26) 

42,0 

(20) 

30,0 

(7) 

70,0 

(15) 

Snöröjning 2,0 

(1) 

0,0 

(0) 

70,0 

(34) 

28,0 

(13) 

55,0 

(12) 

45,0 

(10) 

Vaktmästeri 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

62,0 

(30) 

38,0 

(18) 

25,0 

(6) 

75,0 

(16) 

Administrativt 6,0 

(3) 

0,0 

(0) 

34,0 

(16) 

60,0 

(29) 

20,0 

(4) 

80,0 

(18) 

Lägenhetsvisare 2,0 

(1) 

0,0 

(0) 

38,0 

(18) 

60,0 

(29) 

10,0 

(2) 

90,0 

(20) 

Flyttstädskontrollant 2,0 

(1) 

0,0 

(0) 

32,0 

(15) 

66,0 

(32) 

10,0 

(2) 

90,0 

(20) 

Trappvärd 2,0 

(1) 

0,0 

(0) 

42,0 

(20) 

56,0 

(27) 

5,0 

(1) 

95,0 

(21) 

Avfallshantering 2,0 

(1) 

0,0 

(0) 

32,0 

(15) 

66,0 

(32) 

15,0 

(3) 

85,0 

(19) 

 

Totalt tillfrågades 42 kvinnor, varav bortfallet till huvudfrågan om de ville bo i ett studentboende eller inte blev 7 

%. Därmed räknas 100 % till 42 – 3 = 39 personer. Resultatet visar att 82 % av kvinnorna vill bo i ett student-

boende och att 18 % inte vill det. 

5b. Tillfrågade kvinnors inställning till underhållsarbeten. 

Ses nedanstående påstå-

enden som viktiga för 

studenten? 

Bortfall [%] 1.)Bo i ett stu-

dentboende [%]  

2.)Annan bostad 

[%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade)   (32) (7) 

 Ja Nej Ja Nej 

Städning 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

75,0 

(24) 

25,0 

(8) 

29,0 

(2) 

71,0 

(5) 

Trädgårdsarbete 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

66,0 

(21) 

34,0 

(11) 

14,0 

(1) 

86,0 

(6) 

Snöröjning 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

44,0 

(14) 

56,0 

(18) 

29,0 

(2) 

71,0 

(5) 

Vaktmästeri 3,0 

(1) 

0,0 

(0) 

41,0 

(13) 

56,0 

(18) 

0,0 

(0) 

100,0 

(7) 

Administrativt 3,0 

(1) 

14,0 

(1) 

 

38,0 

(12) 

59,0 

(19) 

43,0 

(3) 

43,0 

(3) 

Lägenhetsvisare 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

75,0 

(24) 

25,0 

(8) 

43,0 

(3) 

57,0 

(4) 

Flyttstädskontrollant 3,0 

(1) 

14,0 

(1) 

41,0 

(13) 

56,0 

(18) 

0,0 

(0) 

86,0 

(6) 

Trappvärd 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

56,0 

(18) 

44,0 

(14) 

0,0 

(0) 

100,0 

(7) 

Avfallshantering 3,0 

(1) 

0,0 

(0) 

22,0 

(7) 

75,0 

(24) 

0,0 

(0) 

100,0 

(7) 

  



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING STUDENTER 

 

Nedanstående tabeller 6a-c visar studenternas generella svar till påståenden om gemenskap, ansvar och infly-

tande  i sin bostad. I tabell 6a återfinns ett generellt värde för studenter, oberoende av kön - medan åsiktsskill-

nader till påståendena, beroende av kön visas i tabellerna 6b-c.  

Totalt tillfrågades 116 personer. 

Tabell 6a. Studenter vid högskola/universitet generellt 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

Ja [%] Nej [%] 

(Antal tillfrågade) 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

83,6 

(97) 

16,4 

(19) 

Större ansvarstagande 0,9 

(1) 

34,4 

(63) 

64,7 

(48) 

Större grad av infly-

tande 

0,9 

(1) 

38,8 

(77) 

60,3 

(34) 

 

Totalt tillfrågades 56 män. 

Tabell 6b. Män på högskola/universitet 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 
Ja [%] Nej [%] 

(Antal tillfrågade) 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

84,0 

(47) 

16,0 

(9) 

Större ansvarstagande 3,6 

(2) 

37,4 

(21) 

59,0 

(33) 

Större grad av infly-

tande 

3,6 

(2) 

35,4 

(20) 

61,0 

(34) 

 

Totalt tillfrågades 60 kvinnor. 

Tabell 6c. Kvinnor på högskola/universitet 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 
Ja [%] Nej [%] 

(Antal tillfrågade) 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

83,0 

(50) 

17,0 

(10) 

Större ansvarstagande 0,0 

(0) 

30,0 

(18) 

70,0 

(42) 

Större grad av infly-

tande 

0,0 

(0) 

40,0 

(24) 

60,0 

(36) 

 

 

  



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Nedanstående tabeller 7a-c visar studenternas generella svar till påståenden om gemenskap, ansvar och infly-

tande  i sin bostad, beroende på om de har en förälder med akademisk utbildning eller inte (tabell 7a). I tabel-

lerna 7b-c visas hur samma påståenden ses som viktiga eller inte, beroende på kön och om den tillfrågade har 

föräldrar med akademisk utbildning. 

 

Det blev 0,0 % bortfall till huvudfrågan, om den tillfrågade hade en förälder med akademisk förälder eller inte, 

vilket resulterar i att 100 % räknas till 116 personer. 

Tabell 7a. Gymnasister beroende på om föräldern har en akademisk ut-

bildning eller inte. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Har en föräl-

der med akade-

misk utbildning 

[%] 

2.)Har en föräl-

der utan akade-

misk utbildning 

[%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (73) (43) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

86,3 

(63) 

13,7 

(10) 

81,4 

(35) 

18,6 

(8) 

Större ansvarstagande 1,4 

(1) 

0,0 

(0) 

31,5 

(23) 

67,1 

(49) 

37,2 

(16) 

62,8 

(27) 

Större grad av infly-

tande 

 

1,4 

(1) 

0,0 

(0) 

37,0 

(27) 

61,6 

(45) 

41,9 

(18) 

58,1 

(25) 

 

Nedan följer överstående fråga om hur viktigt påståendena om gemensamhetskänsla i boendet, större ansvarsta-

gande och inflytande ses hos den tillfrågade. Svaren är beroende på om den tillfrågade har en förälder med 

akademisk utbildning eller inte, samt beroende av vilket kön den tillfrågade tillhör.  

Totalt tillfrågades 56 män, vilket är 100 % av de tillfrågade. Resultatet visar att 59 % av männen hade en föräl-

der med akademisk utbildning och att 41 % inte hade det. 

Tabell 7b. visar hur män på högskola/universitet svarat på frågor om 

gemensamhetskänsla, ansvar och inflytande. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för studenten? 

Bortfall 

[%] 

1.) Har en aka-

demisk förälder 

[%] 

2.) Har inte en 

akademisk föräl-

der [%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade) (33) (23) 

 Ja  Nej Ja  Nej  

God gemensamhets-

känsla i sitt boende 

3,0 

(1) 

0,0 

(0) 

88,0 

(29) 

9,0 

(3) 

78,0 

(18) 

22,0 

(5) 

Större ansvarstagande 3,0 

(1) 

0,0 

(0) 

42,0 

(14) 

55,0 

(18) 

30,0 

(7) 

70,0 

(16) 

Större grad av infly-

tande 

6,0 

(2) 

0,0 

(0) 

33,0 

(11) 

61,0 

(20) 

34,0 

(8) 

66,0 

(15) 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Totalt tillfrågades 60 kvinnor, vilket är 100 % av de tillfrågade. Resultatet visar att 65 % av kvinnorna hade en 

förälder med akademisk utbildning och att 35 % inte hade det. 

Tabell 7c. visar hur kvinnor på högskola/universitet svarat på frågor om 

gemensamhetskänsla, ansvar och inflytande. 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för studenten? 

Bortfall 

[%] 

1.) Har en aka-

demisk förälder 

[%] 

2.) Har inte en 

akademisk föräl-

der [%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade) (39) (21) 

 Ja  Nej Ja  Nej  

God gemensamhets-

känsla i sitt boende 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

85,0 

(33) 

15,0 

(6) 

81,0 

(17) 

19,0 

(4) 

Större ansvarstagande 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

23,0 

(9) 

77,0 

(30) 

43,0 

(9) 

57,0 

(12) 

Större grad av infly-

tande 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

36,0 

(14) 

64,0 

(25) 

38,0 

(8) 

62,0 

(13) 

 

Nedanstående tabeller visar studenternas generella inställning till påståenden om gemenskap, ansvar och infly-

tande beroende på vilken boendesituation de har. Dessa redovisas först generellt, både män och kvinnor inklu-

derat (tabell 8a) och sedan fördelat på kön (tabellerna 8b-c). 

Det blev 0 % bortfall till huvudfrågan, vilken boendeform den tillfrågade hade, vilket resulterade i att 100 % 

räknas till 116 personer. 

Tabell 8a. Studenter beroende på boendeform 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Bor i student-

bostad [%] 

2.) Annan boen-

deform [%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (40) (76) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

92,5 

(37) 

7,5 

(3) 

78,9 

(60) 

21,1 

(16) 

Större ansvarstagande 2,5  

(1) 

0,0 

(0) 

40,0 

(16) 

57,5 

(23) 

30,3 

(23) 

69,7 

(53) 

Större grad av infly-

tande 

 

2,5 

(1) 

0,0 

(0) 

40,0 

(16) 

57,5 

(23) 

36,8 

(28) 

63,2 

(48) 

 

  



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Totalt sett svarade 56 män på huvudfrågan vilken boendeform de hade, vilket är 100%. Resultatet visar att 36 % 

av männen bor i ett studentboende medan 64 % inte gör det. 

Tabell 8b. Studerande män beroende på boendeform 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Bor i student-

bostad [%] 

2.) Annan boen-

deform [%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (20) (36) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

90,0 

(18) 

10,0 

(2) 

80,5 

(29) 

19,5 

(7) 

Större ansvarstagande 5,0 

(1) 

3,0 

(1) 

45,0 

(9) 

50,0 

(10) 

33,0 

(12) 

64,0 

(23) 

Större grad av infly-

tande 

 

5,0 

(1) 

3,0 

(1) 

35,0 

(7) 

60,0 

(12) 

36,0 

(13) 

61,0 

(22) 

 

Totalt sett svarade 60 kvinnor på huvudfrågan vilken boendeform de hade, vilket är 100 %. Resultatet visar att 

33 % av kvinnorna bor i ett studentboende medan 67 % inte gör det. 

Tabell 8c. Studerande kvinnor beroende på boendeform 

Ses nedanstående på-

ståenden som viktiga 

för den tillfrågade? 

Bortfall 

[%] 

1.)Bor i student-

bostad [%] 

2.) Annan boen-

deform [%] 

 

 1.) 2.)   

(Antal tillfrågade) (20) (40) 

 Ja  Nej Ja Nej 

God gemensamhets-

känsla i boendet 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

95,0 

(19) 

5,0 

(1) 

77,5 

(31) 

22,5 

(9) 

Större ansvarstagande 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

35,0 

(7) 

65,0 

(13) 

27,5 

(11) 

72,5 

(29) 

Större grad av infly-

tande 

 

0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

45,0 

(9) 

55,0 

(11) 

37,5 

(15) 

62,5 

(25) 

 

 

 

  



Bilaga 4. Sammanställning av enkätsvar, tabeller 

Nedanstående tabeller visar de tillfrågades inställning till att utföra olika underhållsarbeten, de har redovisats 

beroende på vilken boendesituation den tillfrågade tänkt sig under studietiden. 

Totalt tillfrågades 56 män, vilket är 100 % av de tillfrågade. Resultatet visar att 36 % av männen bor i ett stu-

dentboende och att 64 % inte gör det. 

9a. Tillfrågade mäns inställning till underhållsarbeten. 

Ses nedanstående påstå-

enden som viktiga för 

studenten? 

Bortfall [%] 1.)Bor i ett 

studentboende 

[%]  

2.)Annat boende 

[%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade) (20) (36) 

 Ja Nej Ja Nej 

Städning 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

35,0 

(7) 

65,0 

(13) 

36,0 

(13) 

64,0 

(23) 

Trädgårdsarbete 0,0 

(0) 

3,0 

(1) 

55,0 

(11) 

45,0 

(9) 

50,0 

(18) 

47,0 

(17) 

Snöröjning 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

35,0 

(7) 

65,0 

(13) 

47,0 

(17) 

53,0 

(19) 

Vaktmästeri 5,0 

(0) 

0,0 

(0) 

30,0 

(7) 

65,0 

(13) 

42,0 

(15) 

58,0 

(21) 

Administrativt 5,0 

(3) 

0,0 

(0) 

30,0 

(7) 

65,0 

(13) 

36,0 

(13) 

64,0 

(23) 

Lägenhetsvisare 0,0 

(1) 

0,0 

(0) 

65,0 

(13) 

35,0 

(7) 

53,0 

(19) 

47,0 

(17) 

Flyttstädskontrollant 0,0 

(1) 

0,0 

(0) 

35,0 

(7) 

65,0 

(13) 

22,0 

(8) 

78,0 

(28) 

Trappvärd 0,0 

(1) 

0,0 

(0) 

20,0 

(4) 

80,0 

(16) 

33,0 

(12) 

67,0 

(24) 

Avfallshantering 0,0 

(1) 

6,0 

(2) 

15,0 

(3) 

85,0 

(17) 

25,0 

(9) 

69,0 

(25) 

 

Totalt tillfrågades 60 kvinnor, vilket är 100 % av de tillfrågade. Resultatet visar att 33 % av kvinnorna bor i ett 

studentboende och att 67 % inte gör det. 

9b. Tillfrågade kvinnors inställning till underhållsarbeten. 

Ses nedanstående påstå-

enden som viktiga för 

studenten? 

Bortfall [%] 1.) Bor i ett 

studentboende 

[%]  

2.)Annan bostad 

[%] 

 1.) 2.)  

(Antal tillfrågade)   (20) (40) 

 Ja Nej Ja Nej 

Städning 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

45,0 

(9) 

55,0 

(11) 

30,0 

(12) 

70,0 

(28) 

Trädgårdsarbete 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

35,0 

(7) 

65,0 

(13) 

17,5 

(7) 

82,5 

(33) 

Snöröjning 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

25,0 

(5) 

75,0 

(15) 

10,0 

(4) 

90,0 

(36) 

Vaktmästeri 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

30,0 

(6) 

70,0 

(14) 

20,0 

(8) 

80,0 

(32) 

Administrativt 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

 

15,0 

(3) 

85,0 

(17) 

25,0 

(10) 

75,0 

(30) 

Lägenhetsvisare 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

70,0 

(14) 

30,0 

(6) 

52,5 

(21) 

47,5 

(19) 

Flyttstädskontrollant 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

45,0 

(9) 

55,0 

(11) 

22,5 

(9) 

77,5 

(31) 

Trappvärd 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

30,0 

(6) 

70,0 

(14) 

22,5 

(9) 

77,5 

(31) 

Avfallshantering 0,0 

(0) 

0,0 

(0) 

20,0 

(4) 

80,0 

(16) 

17,5 

(7) 

82,5 

(33) 

 



BILAGA 5. Beräkning av medelvärdeshyror 

Beräkning av medelvärde för studenters hyra (Boende i studentlägenhet) 

          5 10 15 20 25 30 35 40 
  5000 4167 4140 4100 4130 4000 4100 4800 
  5000 4900 4500 4700 3100 3000 3762 3100 
  5000 3990 3600 3200 3175 3200 4300 3850 
  5400 3800 3370 3600 3800 3990 3175 3175 
  4104 3850 3600 3850 3800 3100 3000 2900 
  Σ24504 Σ20707 Σ19210 Σ19450 Σ18005 Σ17290 Σ18337 Σ17825 
   

Totalt svarade 40 studenter att de bodde i studentlägenhet. Av dessa angav alla sin hyra, vilket 

innebar 100 % svarsfrekvens i urvalsgruppen. 

 

                                                         

 

       

  
             

 

Medelvärdeshyran för studenter boende i studentlägenhet blev 3883,2kr/mån 

 

Beräkning av medelvärde för studenters hyra (Ej boende i studentlägenhet) 

          5 10 15 20 25 30 35 40 
  5000 4700 2600 1943 6500 4700 2600 1800 
  8139 4500 2792 2950 5000 4900 1300 5300 
  4200 2000 1967 5400 3700 7000 3800 3100 
  3100 5611 4700 2600 5000 4400 3000 3100 
  3000 3900 3300 3100 5400 4000 2950 3000 
  Σ23439 Σ20711 Σ15359 Σ15993 Σ25600 Σ25000 Σ13650 Σ16300 
  

          

          45 50 55 60 65 69 
    6500 4600 4265 7500 4200 2500 
    3200 2700 2050 3300 3000 4250 
    3500 4300 3800 4100 3000 4000 
    3000 4100 3300 1162 4500 3160 
    5040 4434 2300 5798 3300 Σ13910 

    Σ21240 Σ20134 Σ15715 Σ21860 Σ18000 
      

Totalt svarade 76 studenter att de inte bodde i studentlägenhet, 69 av dessa angav vad de hade i 

hyra, vilket innebar ett bortfall på 9,2 %. 
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Medelvärdeshyran för studenter ej boende i studentlägenhet blev 3666,7kr/mån 

 

Beräkning av medelvärde för hyra satt av gymnasister årskurs 3 
 

          5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

4300 1500 3500 1500 4000 4000 3500 3700 5000 4000 

1500 2000 5000 3200 5000 3000 4000 3500 5000 3000 

1500 4000 3000 4000 8000 4000 4000 4000 5000 3888 

4000 4000 3000 4000 2500 4000 4500 4200 7000 4000 

3000 2000 7500 1100 3500 3000 1500 5000 1000 5000 

Σ14300 Σ13500 Σ22000 Σ13800 Σ23000 Σ18000 Σ17500 Σ20400 Σ23000 Σ19888 

          55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

7000 1500 2500 5000 3000 3000 3000 5000 4000 5000 

1166 2800 3000 3000 2800 4000 8000 4500 3500 5000 

3500 600 3700 5000 5000 5000 3000 4000 4000 3500 

1500 10000 5000 5000 4000 4000 5000 5000 3000 4500 

3500 11000 4500 4000 5000 3000 4500 4000 3000 4000 

Σ16666 Σ25900 Σ18700 Σ22000 Σ19800 Σ19000 Σ23500 Σ22500 Σ17500 Σ22000 

          101 
         5000 
         Σ5000 

          

Totalt svarade 101 av 116 gymnasister på frågan vad de kunde tänka sig i maximal hyra per 

månad. Detta innebär ett bortfall på ca 13 %. 

 

 
                                               
                                                  

                                    
 

 

       

   
             

 

Medelvärdeshyran för gymnasisters tänkta maximala hyra per månad blev 3940,1kr/mån 



BILAGA 6. Sammanställning av de tillfrågades kommentarer 

Kommentarer från enkäterna 
 

Studenter vid högskola och universitet 

90 av 116 studenter valde att kommentera på sista frågan:  

Vad skulle motivera dig att utföra ovanstående arbeten? 

Bortfallet var 22 % 

Nedan följer en summering av de vanligaste kommentarssvaren 

 Reducerad hyra/spara pengar: 62 

 Ställer krav för att medverka: 15 

 God gemenskap: 12 

Studenters kommentarsvar till varför de inte kände sig motiverade: 

 Värderar tid mer än pengar: 13 

 Ointresserade och betalar hellre: 9 

 Föredrar annan arbetsinkomst: 3 

Exempel på kommentarer 

1. Skulle jag hyra/eller när jag hyrt lägenhet, har jag inte engagerat mig. Detta anser jag att 

jag betalar för med min hyra trots att hyran kanske skulle bli billigare är det min tid och 

den är dyrbar. Jag jobbar hellre på mitt riktiga jobb.  

2. Jag vill ha en gemensamhetskänsla i boendet, men det är inte jätteviktigt. Jag anser att 

man kan ha det utan att hjälpa till med dessa sysslor. Har idag ett annat jobb och har 

därför ingen motivation att sänka en redan låg hyra 

3. Framför allt lägre hyra. Vidare är en förutsättning att redskapen finns lättillgängligt och 

ges av hyresvärden 

 

Nedan följer alla kommentarer citerade som de skrevs. 

1. ”Lägre hyra” 
2. ”För att jag ska vilja utföra de arbetena skulle jag vilja ha en mycket lägre hyra” 
3. ”Utföra uppgifter mot betalning, liten summa” 
4. ”Kö-företräde” 
5. ”Att det är bra uppstyrt/ordnat 

Att hyran är betydligt lägre totalt 3000kr/månaden 
Att alla de andra sköter sina uppgifter 
Att jag vet precis vad och när det behövs göras” 

6. ”Eftersom jag bor i en korridor städar man köket en vecka var, därför är det lättare att 
hjälpa till med städning när det inte sker så ofta.” 

7. ”Då skolan och massa andra aktiviteter tar tid så är det skönt att ha vissa förmåner som att 
slippa städa trappuppgång osv” 

8. ”Lägre hyra hade vart motivation, men i dagsläget är jag inte intresserad och betalar hellre 
för dessa tjänster. ” 

9. ”Uppmuntran är ett väldigt bra sätt att skapa motivation och såklart så kanske en fickpeng 
också funka. Inget motiverar än mer än pengar. ” 
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10. ”Sänkt hyra, En sänkning som känns värd för det arbetet som görs. Att sysslan inte är för 
krävande jobbig eller tar för lång tid. ” 

11. ”Mer tid” 
12. ”Ifall vi var i grupp skulle det kännas bättre! ” 
13. ”Jag har valt att bo i hyresrätt för att slippa dessa sysslor. Jag tycker att jag har en rimlig 

hyra för min centrala 40kvm:s lägenhet. ” 
14. ”Att alla hjälper till” 
15. ”Skulle inte behöva mycket motivation. Någon skulle delegera ut arbetsuppgifterna. ” 
16. ”Bättre gemenskap” ” 
17. ”För att bli motiverad till att göra större arbeten (och tidskrävande) skulle jag vilja ha en 

större kompensation i forma avdrag på hyran. ” 
18. ”Hade jag ägt lägenheten själv hade jag varit mer öppen för att hjälpa till. ” 
19. ”Att alla är med och att det blir roligt. Mindre hyra! ” 
20. ”Ett gemensamt ställningstagande i huset och engagemang från grannarna” 
21. ”Lägre hyra, bättre städning på gatan utanför. Större inflytande gällande vad som händer” 
22. ”Lägre hyra” 
23. ”Lägre hyra, nyare inredning i gemensamma utrymmen” 
24. ”Lägre hyra efter hur mycket jobb man gör.  

Tror husen hade hållits renare om man visste att andra studenter skötte städningen. ” 
Studenter kan även vara ansvariga för tvättstugan. ” 

25. ”Lägre hyra” 
26. ”Sänkt hyra (som ett tydligt ”pris”) ” 

Detta beror också på hur området och huset ser ut (gigantisk gräsmatta osv..) ” 
27. ”Att alla i boendet tar ansvar för det och minskad hyra” 
28. ”Sänkt hyra” 
29. ”Pengar. Tillräckligt låg hyra är bra motivation” 
30. ”Väldigt mycket lägre hyra, få lite diverse förmåner eller ett betydligt fräschare klimat i 

korridoren. ” 
31. ”Det är värt pengarna att slippa utföra dessa grejer. Jag vill inte göra det för att minska 

hyran på några hundralappar. Har skälig hyra idag och slipper det nu  
32. ”Extremt mycket lägre hyra. Tid är pengar och om uppgifterna tar mycket tid är det inte 

värt hyresrabatten. ” 
33. ”Tidsbrist gör dessa uppgifter mindre eftertraktade för mig. ” 
34. ”För mig känns det irrelevant med tanke på att min hyra redan är låg. Om jag vill engagera 

mig i någonting så gör jag hellre det i studentlivet än i min bostadsrättsförening” 
35. ”Hyreslättnader” 
36. ”Endast hyresreduktion av större slag skulle unna få mig att vilja göra det” 
37. ”Ekonomiska incitament. ” 

Att även andra engagerar sig” 
38. ”En sänkning av hyran som är betydlig.  

Det vill säga 200-300 kronor lägre hyra/månaden” 
39. ”Om ovanstående punkter hade resulterat i en hyressänkning hade det säkerligen funnits 

intresse” 
40. ”Billigare hyra är tillräcklig motivation” 
41. ”Mer information om detta. Alltså direktkontakt mellan de ansvariga om sådant och oss 

studenter” 
42. ”Möjligtvis om hyran sänks väldigt mycket” 
43. ”Minskning av hyra alternativt billigare eller gratis el, bredband eller TV-avgifter” 
44. ”Lägre hyra” 
45. ”Lägre hyra, större äganderätt i föreningen.” 
46. ”Jag hjälper gärna till så länge min insats återgäldas på något vis. Om man hjälps åt att ta 
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hand om trapphuset då förväntas man att vissa kostnader försvinner.” 
47. ”Veta att alla ovanstående uppgifter utförs korrekt av alla, så att det inte är bara en 

person/hushåll som gör det. 
Vissa uppgifter är svåra att utföra då de måste göras vid speciella tidpunkter.” 

48. ”Är ej intresserad alls, betalar hellre lite mer i hyra för att få det skött av andra.” 
49. ”Minskad hyra motiverar, dock får sysslorna inte bli alltför tidskrävande.” 
50. ”Ekonomisk ersättning” 
51. ”Tror man behöver mycket ledig tid samt intresse för att vilja göra ovanstående uppgifter. 

För min del skulle det i så fall vara en betydlig minskning av hyra och att arbetet inte 
behöver utföras allt för ofta. Någon slags kompensation!” 

52. ”Lägre hyra” 
53. ”Jag vill bara bo där jag bor, inte ha några ansvarstaganden. Betalar hellere lite mer i hyra 

för att slippa sådant. ” 
54.  ”Skulle jag hyra/eller när jag hyrt lägenhet, har jag inte engagerat mig. Detta anser jag att 

jag betalar för med min hyra trots att hyran kanske skulle bli billigare är det min tid och 
den är dyrbar. Jag jobbar hellre på mitt riktiga jobb.  
Jag vill ha en gemensamhetskänsla i boendet, men det är inte jätteviktigt. Jag anser att man 
kan ha det utan att hjälpa till med dessa sysslor. ” 

55. ”Lägre hyra” 
56. ”En tillräckligt hög premie för utfört arbete” 
57. ”Lägre hyra. Vara delaktig vid planering. ” 
58. ”Tid är pengar. Jag värderar tid mer” 
59. ”Jag jobbar hellre på ett vanligt jobb och tjänar in de pengar jag skulle spara på 

självförvaltning” 
60. ”Låg hyra! ” 
61. ”Har idag ett annat jobb och har därför ingen motivation att sänka en redan låg hyra” 
62. ”Framför allt lägre hyra. Vidare är en förutsättning att redskapen finns lättillgängligt och 

ges av hyresvärden” 
63. ”Ersättning i form av en avsevärt lägre hyra. 30 %” 
64. ”En viss ersättning” 
65. ”Substantiellt sänkt hyra” 
66. ”Bra betalt. ” 
67. ”Hur mycket tid det tar i jämförelse med hur mycket man tjänar på det. Kravet på om man 

måste utföra vissa arbeten eller om man kan välja vissa uppgifter och när man vill utföra 
dem. ” 

68. ”Sänkt hyra eller annan tydlig belöning för att man utför vissa sysslor” 
69. ”Billigare hyra! ” 
70. ”Mindre hyra. Att man gör det gemensamt” 
71. ”Spara pengar. ” 

72. ”För mig beror allt på vilka grannar man har om man känner sig bekväm bland dem. Jag 
som inte bor i studentbostad har inte samman kontakt med mina grannar. ” 

73. ”Pengar eller avdragen hyra. ” 
74. ”Ekonomisk ersättning, fler timmar på ett dygn – känner att jag inte har den. Dock skulle 

jag vilja sänka min hyra. ” 
75. ”Har helt enkelt inte tid. Skola + jobb vid sidan av = finns inte tid till sånt som har med 

detta att göra” 
76. ”Det är därför man bor i hyresrätt, för att slippa sådant. 

Jag skulle gärna göra de där grejerna om jag hade ett boende som jag själv ägde. ” 
77. ”Givetvis möjligheten att spara pengar, men det vore även fint att lära känna sina grannar 

och känna att man har gemensamma mål och drivkrafter för sitt boende. Lite som en bra 
bostadsrättsförening. ” 
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78. ”Mycket lägre hyra” 
79. ”Allt är beroende på grannar och lägenheten i sig, små sysslor är okej. ” 
80. ”Hyressänkningar samt högre standard. Skulle även kräva att åtgärder och synpunkter från 

hyrestagarna till hyresvärden åtgärdas snabbt och tas på allvar. ” 
81. ”Mindre hyra” 
82. ”Minskad hyra” 
83. ”Lägre hyra” 
84. ”Större inflytande, större chans att få ny lägenhet i det specifika bolaget ex. ” 
85. ”Sänkt hyra” 
86. ”Sänkt hyra skulle räcka” 
87. ”Sänkt hyra skulle motivera mig att hjälpa till mer.  

Det känns alltid bra att kunna hjälpa till om det behövs. ” 
88. ”Det är alltid kul att få känna sig delaktig. 

Dock måste det finnas en eller annan ansvarig för ”hyreshus-företaget” och lite jobb 
måste de ju hatt göra och även vaktmästaren vill vi ju inte göra arbetslös! 

Snöröjning och trädgård är terapi och gratis träning”  
89. ”Sänkt hyra” 
90. ”En god summa pengar” 
 

 

Gymnasister i årskurs 3 

52 av 116 gymnasister valde att kommentera på sista frågan:  
Vad skulle motivera dig till att utföra ovanstående arbeten?  
Bortfallet var 55 %.  

Nedan följer en summering av de vanligaste kommentarssvaren 

 Reducerad hyra/ spara pengar: 41 

 God gemenskap: 7 

 Finare lägenhet/boende: 12 

 Jämställd fördelning av arbete: 8 

 Om boendet låg nära universitetet: 3 

 Bidrar till ett bättre resultat än utgångspunkten: 3 

 Inte för tidskrävande: 3 

 Inte för tunga arbeten: 2 

 Bra hyresvärd: 1 

 Ha kul: 1 

 

Typexempel på svar: 

1. ”En lägre hyra och ett boende som ligger i närhet av det universitet man studerat 
vid. 
Jag är villig att ställa upp på det mesta men tunga arbetsuppgifter samt 
arbetsuppgifter som tar mycket tid ställer jag mig tveksam till. Att ta hand om min 
bostad får inte ta för mycket tid så att mina studier blir lidande.”  

2. ”Att göra de här grejerna tror jag är en mycket bra idé! Men då gäller det att alla 
verkligen hjälps åt, är det en eller några som inte sköter sina uppgifter tror jag att 
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det kan ge en negativ stämning och att genomföra sina uppgifter känns onödigt. 
För att fördela de här uppgifterna och att se till så att allt flyter på, köpa redskap 
mm tror jag att det behövs en person som är ”hyresvärd” eller vad man kallar det. 
Jag tror absolut på er idé men jag vet att alla unga idag inte vill och orkar utföra 
sådana här sysslor, speciellt inte i samband med tentor – men som sagt tycker jag 
det låter bra.”  

3. ”Ju mer uppgifter man gör desto mindre hyra. Att få mer frihet att göra om i 
lägenheten (måla om och tapetsera om) Att inte tvingas till arbete om man inte vill 
utan att kunna betala lite högre hyra istället.” 

 

1. ”Bra pris, bra gemenskap” 
2. ”Att göra de här grejerna tror jag är en mycket bra idé! Men då gäller det att alla 

verkligen hjälps åt, är det en eller några som inte sköter sina uppgifter tror jag att det 
kan ge en negativ stämning och att genomföra sina uppgifter känns onödigt. För att 
fördela de här uppgifterna och att se till så att allt flyter på, köpa redskap mm tror jag 
att det behövs en person som är ”hyresvärd” eller vad man kallar det. Jag tror absolut 
på er idé men jag vet att alla unga idag inte vill och orkar utföra sådana här sysslor, 
speciellt inte i samband med tentor – men som sagt tycker jag det låter bra.”  

3. ”Bra stämning, och lägenhet % hyfsat låg hyra” 
4. ”En lägre hyra och ett boende som ligger i närhet av det universitet man studerat vid. 

Jag är villig att ställa upp på det mesta men tunga arbetsuppgifter samt arbetsuppgifter 
som tar mycket tid ställer jag mig tveksam till. Att ta hand om min bostad får inte ta 
för mycket tid så att mina studier blir lidande” 

5. ”Bra läge, billigt, fint från början så det skulle vara kul att hålla det fit. Att alla i huyset 
skulle hjälpa till. Om medverkan gjorde hyran billigare.” 

6. Lägre hyra, mmen tycker frågeställningen är fel, det är inte studenter som redan är 
stressade som ska bära ansvaret för bostadsbristen, det är regering, kommun osv.” 

7. ”Fint boende så klart!” 
8. ”Minskad hyra!” 
9. ”-Som ni sa, minskad hyra, större gemenskap” 
10. ”Minskad hyra.” 
11. ”Lägre hyra som kompensation” 
12. ”En jättebillig hyra eller t.o.m. lön för arbete.” 
13. ”Minskad hyra, att alla i boendet jag ett ansvarsområde” 
14. ”Vill ej göra för ansträngande grejer för kroppen” 
15. ”Dels att alla hjälper till, och att det inte tar upp allt för mycket tid. Även att det ändå 

är fräscht och att det man ska ”sköta om” ger en själv nytta. Som att rensa ogräs, det 
kan jag göra om uteplatsen får användas av mig.” 

16. ”Att det är flera som utför det och att man får ut något av det.” 
17. ”konkret lägre hyra för utförd uppgift. Varje uppgift ska löna sig och motsvara en bra 

lön. 
Synliga förbättringar ger motivation. Om man ser att miljön blir snyggare pushar det.” 

18. ”Att man får minskad hyra.” 
19. ”Få pengar eller minska på hyran.” 
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20. ”Ju mer uppgifter man gör desto mindre hyra. Att få mer frihet att göra om i 
lägenheten (måla om, tapetsera osv) inte tvingas till arbete om man inte vill, utan 
kunna betala lite högre hyra istället.” 

21. ”En mindre kostnad för att hyra än normala lägenheter där man ”slipper” göra något.” 
22. ”Att man bor väldigt bra och trivs med grannar.” 
23. ”Mindre hyra – vet ej. Finns inget som skulle intressera mig för det.” 
24. ”Att man kanske får betalt för arbetet man utför eller någon annan typ av 

belöning(minskad hyra)” 
25. ”Lägre hyra!” 
26. ”Att få någon mer ersättning än lägre hyra.” 
27. ”Ekonomiska besparingar” 
28. ”Få betalt eller lägre hyra. Så länge alla andra i lägenheten också hjälper till. Sen är det 

ju en belöning i sig att få t ex en ren trappgång så det ju gött.” 
29. ”Ge mig mer tid till mig själv” 
30. ”Göra olika sysslor för att minska hyran.” 
31. ”Få lägre hyra” 
32. ”En bra lön.” 
33. ”Ha kul.” 
34. ”Bra villkor på hyresavdrag och fräscha lägenheter.” 
35. ”Reducerad hyra.” 
36. ”Ett gott samarbete grannar emellan, det är alltid positivt. Bra tankar, många gör nog 

allt för att sänka hyran!” 
37. ”Få betalt, lägre hyra” 
38. Jag hade hjälpt till för att spara pengar. Det kanske hade vart jobbigt om de andra 

barnen retas för att man inte städar bra. Mobbing är fel, men städa är bra.” 
39. ”Att hyran sänks och att det blir en bra gemenskap” 
40. ”För att motivera mig behöver jag att studentboendet ligger nära till allt det väsentliga 

samt att bo3endet är trevligt. Det skall även vara byggt av bra material.” 
41. ”Lägre lägenhetskostnader eller ett garanterat bra boende.” 
42. ”Jag skulle få motivation om alla hjälper till och tar ansvar för dessa arbeten. Jag hade 

hjälpt till om jag sparade pengar för att utföra uppgifterna.” 
43. ”Lägre hyra, större lägenheter, bra villkor eller liknande.” 
44. ”Lägre hyrespriser i utbyte.” 
45. ”Motivationen skulle vara så enkelt som att kunna spara in på hyran, om man hjälpte 

till med dessa arbetsuppgifter. Någon form av ”intyg” som visar om man t ex varit 
ansvarig för något område, som kan vara en merit framöver.” 

46. ”Spara pengar” 
47. ”Bra pris för hyran och bra hyresvärdar.” 
48. ”Att jag går i vinst” 
49. ”Tröttheten kan vara för stor för att kontrollera allt.” 
50. ”Måste bli mycket billigt för att jag skulle tycka att det skulle vara värt arbetet. Skaffar 

hellre jobb och får en inkomst som täcker den extra kostnaden.” 
51. ”Billigt. Trevligt grannar som gör vad de ska göra.” 
52. ”Lägre hyra.” 

 

 

 


