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Abstract 
Purpose: The research strives to contribute to a better housing situation for students. 
This is achieved through surveying how students use their apartments from a user 
perspective. The aim of the research is to develop recommendations which could both 
act as a basis for, and facilitate the planning of future student housing. 

Student housing constructed today follows the regulations and standards specified in 
the Swedish building code. These regulations do not always reflect the actual 
preferences of students. By investigating how students use their homes, and establishing 
the qualities and flaws in their housing, it is possible to compile a list of features desired 
by students.  

Method: The scientific methods used in the research are mainly qualitative interviews. 
A literature review and a case study has also been conducted.  

Findings: The features that are considered as important to take into account when 
planning new student housing are: a functional and spatially efficient kitchen, a 
reasonable rent, a central location, and not having to share space with others. 

Implications: Conclusions that can be drawn from the research are that students do not 
demand the space that current building code dictates, and thus whether these 
requirements should be applied to student housing or not. A flexible apartment layout 
which can be furnished in more than one way. 

It is considered important to research residential habits from previous projects when 
planning new housing. By doing this, the preferences of, and demands from future 
tenants can be identified and taken into account. 

Limitations: Only three types of student accommodations have been analyzed through 
interviews with residents and landlords. The study was limited to housing in Jönköping. 

Keywords: student housing, residential habits, students, housing qualities, housing 
flaws, student dormitory, modular housing, Ekhagen, Järnbäraren, Tändsticksgränd 
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Sammanfattning 
Syfte: Syftet med arbetet är att bidra till en bättre bostadssituation för studenter, genom 
en kartläggning av hur de använder sina bostäder utifrån ett brukarperspektiv. 

De studentbostäder som byggs idag, ska följa Boverkets normer och regler, men dessa 
speglar inte alltid studenternas egentliga önskemål. Genom att ta reda på hur studenter 
använder sina bostäder och vilka brister och kvalitéer som finns i bostaden kan det tas 
fram en lista på vad studenterna verkligen önskar.  

Målet med arbetet är att ta fram rekommendationer som underlättar planering av 
framtida studentbostäder. 

Metod: Metoderna som har valts för denna undersökning är främst intervjuer, men även 
litteraturstudie och en värderande fallstudie har använts.  

Resultat: De aspekter som anses vara viktigast att ta hänsyn till vid nybyggnation av 
studentbostäder är bland annat att det finns yteffektiva och funktionella kök, en rimlig 
hyra trots centralt läge samt även att inte behöva dela ytor med andra.  

Konsekvenser: Några av de slutsatser som kan dras av undersökningen är att studenter 
inte har höga krav på badrummets storlek och därför ifrågasätts huruvida dessa krav 
verkligen behöver appliceras på studentbostäder. Det upplevs även att studenter 
efterfrågar en flexibel planlösning med god möblerbarhet.  

Det är mycket viktigt att genomföra bostadsvaneundersökningar vid byggnationer av 
bostäder eftersom man får reda på vad som efterfrågas och även hur bostäderna 
används. Bostadens läge bestämmer dess attraktivitet. 

Begränsningar: Endast tre typer av studentboenden har analyserats genom intervjuer 
med boende och hyresvärdar. Studien har genomförts på bostäder i Jönköping.  

Nyckelord: Studentbostäder, bostadsvaneundersökning, studenter, bostadskvalitéer, 
bostadsbrister, studentkorridor, modulbostäder, Ekhagen, kvarteret Järnbäraren, 
Tändstickgränd 
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1 Inledning 
Rapporten har utförts som ett examensarbete inom byggnadsteknik. Arbetet omfattar 
15hp och är en kurs i ingenjörsprogrammet byggnadsutformning med arkitektur på 
180hp, på avdelningen för byggnadsteknik och belysningsvetenskap på Jönköpings 
Tekniska Högskola.  

I arbetet har tre typer av studentbostäder i Jönköping granskats. Ett studentboende i 
kvarteret Järnbäraren, modulbostäder i Ekhagen, samt korridorsbostäder på 
Tändsticksgränd. Utöver granskningen, genomfördes en kartläggning av hur studenter 
vill bo, vilken utreder hur studenter faktiskt bor och möjligheterna till förbättring av 
deras bostadsstandard. 

1.1 Bakgrund 
Studentbostäder är bostäder som endast används under en kortare period i en persons 
liv. De regler som styr utformning och byggnation av studentbostäder är däremot främst 
utformade efter andra typer av hyresgäster. Den första juni år 2014 trädde en ändring 
av BBR i kraft, där definitionen “små bostäder” infördes, som innebar lättade krav för 
bostäder under 35 kvadratmeter, vilket innefattar majoriteten av studentbostäder. 
Förändringen innebär att funktioner i bostaden får överlappa varandra (BFS 2015:3). 
Utrymme för förändring finns dock fortfarande. Kravet på tillgänglighet för 
funktionshindrade medför stora ytor för olika funktioner; samtliga lägenheter som 
byggs i Sverige ska till exempel rymma ett tillgängligt badrum. Det som krävs för att 
kunna bygga mindre lägenheter är förändringar av byggreglerna. Förslag finns från 
olika aktörer om att ta bort kravet om tillgänglighet för större delen av 
studentbostäderna och förlägga tillgängliga ytor utanför den enskilda bostaden (SSSB, 
2013).  
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1.2 Problembeskrivning 
De omfattande byggreglerna som Boverket sammanställer begränsar möjligheterna att 
bygga litet och billigt för många byggherrar. Många funktioner som tar plats ska finnas 
med i lägenheterna. Ytterligare krav om tillgänglighet bidrar till extra stora ytor i b.la. 
badrummet. Dessa krav underlättas något i den nyaste upplagan av BBR, men det kan 
finnas ytterligare utrymme för förändringar. (BFS 2015:3). 

Under år 2009 gjordes en studie om hur svenskar använder sina bostäder. Fokus i denna 
studie ligger på boende för familjer i olika former (Nylander, Eriksson 2009). En 
liknande bostadsvaneundersökning av studentbostäder saknas dock. Däremot gjorde 
Studentbostadsföretagen år 2013 en undersökning om hur studenter vill bo. Frågor 
ställdes kring hur studenter upplevde sin nuvarande bostadssituation och hur de hade 
velat förändra boendet (Studentbostadsföretagen, 2013a).  

Olika funktioner i studentbostaden kan förläggas till gemensamma utrymmen, såsom 
kök och vardagsrum, men undersökningar visar att många studenter inte använder de 
gemensammaytorna alls. Många studenter vill inte dela utrymmen med andra utan 
studerar, äter och umgås i den egna bostaden (Studentbostadsföretagen, 2013a). 

Många lägenheter för studenter har en begränsad yta, vilken måste nyttjas för flera 
ändamål och vara flexibel (Studentbostadsföretagen, 2013a). Många önskar därför att 
kraven på studentbostäder borde lättas, främst tillgänglighetskraven. Studenterna 
känner att badrummet blir överdimensionerat i förhållande till resten av lägenheten 
(Studentbostadsföretagen, 2013b). Studentbostäder har begränsade ytor och ytan som 
finns måste vara flexibel och gå̊ att möblera på flera olika sätt (Studentbostadsföretagen, 
2013a). 

1.3 Mål och frågeställningar 
Målet med arbetet är att ta fram rekommendationer som underlättar planering av 
framtida studentbostäder. 

Frågeställningarna som har valts är:  

1. Hur använder studenter idag sina bostäder? 
2. Vilka kvalitéer och brister finns det i de olika boendeformerna? 
3. Hur kan man förbättra studenters boendesituation?  
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1.4 Avgränsningar 
För att begränsa arbetets omfång undersöktes endast tre olika typer av studentbostäder: 
studentbostäder i kvarteret Järnbäraren, korridorsbostäder på Tändsticksgränd och 
modulbostäder i Ekhagen. Likaså, för att ytterligare minska omfånget, var 
målsättningen att granska totalt 20 stycken bostäder per boendeform. Fokus låg på vad 
studenterna tyckte om och hur de använder sina bostäder. 

Studien begränsades till Jönköping som studieort, på grund av ekonomiska och tids-
mässiga skäl. Undersökningen begränsades till intervjuer, fallstudier och en 
litteraturstudie. 

Studentbostäderna i denna undersökning har endast ett rum med minimal yta där alla 
funktioner finns. Detta faktum leder till att fallstudien i denna undersökning riktar in 
sig på de mer värderande faktorerna samt vad som i övrigt skiljer bostäderna ifrån 
varandra.  

1.5 Disposition 
Kapitel ett handlar om bakgrunden till arbetet och beskriver de problem som finns och 
vad som kommer att behandlas i rapporten. Frågeställningarna som tas upp leder 
tillsammans med problembeskrivningen fram till det mål som finns med under-
sökningen. 

Kapitel två handlar om de metoder som använts i arbetet. Intervjuer genomfördes med 
studenter boendes i kvarteret Järnbäraren, i korridorsbostäder på Tändsticksgränd, och 
modulbostäder i Ekhagen. Även litteraturstudien kommer att beskrivas och fallstudier 
som används. Det kommer även att tas upp hur arbetet genomförts. 

Kapitel tre tar upp de teorier och tidigare undersökningar som denna rapport bygger på. 
Teorierna handlar om vad studenter tycker är viktigt i en bostad och även hur människor 
vill bo idag. Kapitlet tar även upp hur människor använder sina bostäder generellt sätt. 

I det fjärde kapitlet redovisas all empiri som samlats in. Intervjuer redovisas för att ge 
läsaren en helhetsbild av den undersökta informationen. 

Kapitel fem innehåller resultatet där det beskrivs vad studenter tycker är viktigt i 
boendet och hur de faktiskt använder sina bostäder. Genom analyser av intervjuer och 
studier kommer resultatet att tas fram som ett svar på de ställda frågorna. Det kommer 
att beskrivas vilka brister och kvalitéer som finns i de olika boendeformerna samt vad 
som ska tas med till framtida studentbostäder. 

I det sjätte kapitlet diskuteras resultatet som beskrivits i kapitel fem och slutsatser dras. 
Hela kapitlet handlar om att diskutera rapportens innehåll. Diskussioner görs om hur 
resultatet har uppnåtts, om frågeställningarna blev korrekt besvarade och vad som 
skulle kunna gjorts annorlunda återkopplingar görs till problembeskrivningen och 
exempel för framtida projekt och undersökningar kommer att ges. 
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2 Metod och genomförande 
I följande avsnitt beskrivs de vetenskapliga metoder som använts för att besvara 
frågeställningarna. Metoderna presenteras och en beskrivning av hur arbetet 
genomfördes ges. Kapitlet avslutas med en diskussion kring arbetets reliabilitet och 
validitet. 

2.1 Undersökningsstrategi 
Arbetet utfördes som en kvalitativ undersökning. Detta innebar att verkligheten 
granskas och dess mjuka värden analyseras. Kvalitativa undersökningar används för att 
ta reda på vad människor tycker och tänker samt för att skapa en helhetsbild av olika 
händelser eller skeden. Det som utöver detta kännetecknar en kvalitativ undersökning 
är att den tar reda på betydelsen av en upplevelse (Merriam, s.30, 2011) samt att man 
vid kvalitativa undersökningar lättare får god validitet i svaren (Larsen, 2009). 

Undersökningen byggdes på intervjuer med studenter. Deras tankar och åsikter 
värderades och analyserades. Resultaten från intervjuerna tolkades utifrån teorin för att 
kunna ta reda på hur studenterna använder sina bostäder och vad som behöver ändras. 

2.2 Koppling mellan frågeställningar och metoder för 
datainsamling 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som användes för att besvara frågeställningarna.  

2.2.1 Hur använder studenter idag sina bostäder? 
Frågeställningen besvarades med hjälp av en kartläggning av bostadsvanor bland ett 
urval av studenter. Kartläggningen genomfördes med hjälp av intervjuer med studenter 
från de olika bostäderna. Intervjuer tillät mer komplicerade frågor och följdfrågor, 
vilket möjliggjorde en grundlig undersökning av hur bostaden användes. 

2.2.2 Vilka eventuella kvalitéer och brister finns det i de olika boende-
formerna? 

För att besvara frågan gjordes en värderande fallstudie av tre olika objekt. Bostädernas 
respektive kvalitéer, brister och möblerbarhet granskades samt hur rummen och 
funktionerna var disponerade. 

Intervjuer användes, med frågor om de mjuka parametrarna för att ta reda på vad den 
enskilda studenten uppskattar med bostaden. Genom intervjun erhölls en möjlighet att 
på plats kunna se de brister och kvalitéer som fanns, via besök i bostaden. 
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2.2.3 Hur kan man förbättra studenters bostadssituation? 
Här utvärderades och sammanställdes resultaten. Även här erhölls svar genom 
intervjuer och litteraturstudie. Litteraturstudien genomfördes för att ta reda på vad som 
ansågs som kvalitéer i tidigare undersökningar och för att få kunskap om den rådande 
situationen. Intervjuerna gav information om hur studenterna själva tyckte att 
situationen skulle kunna förändras för att skapa en bättre bostad. 

2.3 Valda metoder för datainsamling 
De metoder som valts i denna rapport är litteraturstudie, intervju och fallstudie. Dessa 
beskrivs i detalj i detta kapitel. 

2.3.1 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att samla ihop relevant information om 
ämnesområdet. Den föregicks av en litteratursökning. Det som anses som litteratur i 
vetenskapliga undersökningar är tryckt material men även information från Internet 
(Ejvegård, s. 47, 2009). All litteratur återfanns med hjälp av både databaser och vanliga 
sökmotorer. För att hitta relevant litteratur formulerades rapportens nyckelord. För att 
vidare hitta relevanta referenser användes även referenslistorna från den litteratur som 
inledningsvis återfanns.  

2.3.2 Intervju 
I detta projekt erhölls större delen av resultatet genom intervjuer. En intervju är en del 
av en kvalitativ undersökning och möjliggör mer utförliga svar och resonemang. 
Frågorna utgick från frågeblock som modifierades utefter hur respondenten svarar. 
Intervjun spelades in för att senare transkriberas. Detta för att kontrollera att den 
svarande har uppfattats rätt och att inga missförstånd har uppstått. Ett problem som ofta 
uppstår med intervjuer är bortfallsfel då människor i den tillfrågade gruppen inte alltid 
svarar på undersökningen (Dahmström, 2011).  

Besöksintervjuer genomfördes för att göra respondenten mer bekväm i situationen. En 
besöksintervju innebär att man besöker den svarande och har en personlig intervju. 
Denna sortens intervju måste alltså föregås av kontakt med respondenterna för att 
informera om undersökningen och för att bestämma en tid för intervjun (Dahmström, 
2011).  

Intervjuerna föregicks av en testintervju med en oberoende student för att se hur 
frågorna tolkas och om studenten i fråga svarade på det sätt som efterfrågas. Då 
respondenten inte har samma kunskap i ämnet som intervjuaren och bör denna ha 
möjlighet att ställa frågor som kan besvaras under intervjuns gång (Keats, s.17, 2000). 
Det var därför av stor vikt att skapa en förbindelse mellan respondent och intervjuare. 
Med denna förbindelse kom även en mer samverkande relation. För att respondenten 
ska vara bekväm i sin roll var det viktigt att denna får information om vad intervjun 
handlar om och vad som händer med informationen. Används inspelningsutrustning 
måste denna introduceras och det bör förklaras varför den används så att respondenten 
är införstådd med användandet och inte blir nervös (Keats, 2000). 
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2.3.3 Fallstudie 
Den tredje metoden som användes i rapporten är fallstudien. En fallstudie innebär att 
man tar en liten del av ett stort område och med hjälp av fallet beskriver man 
verkligheten. Detta betyder att man inte arbetar med helheten utan det är möjligt att 
begränsa arbetet men ändå kunna ge läsaren en uppfattning om hur den ser ut. När 
slutsatser dras måste hänsyn tas till verkligheten, då dessa inte alltid motsvarar det 
upphovsmannen menat (Ejvegård, 2009). 

Intervjuerna som genomfördes gjordes för att samla in data till fallstudien där svar på 
frågeställningarna kommer via analys av denna data. Fokus i rapporten ligger på 
kvalitativa fallstudier där arbetet inriktas mot de mjukare faktorerna som tolkas istället 
för hypoteser. Fallstudien är en bra metod för att komma fram till baskunskapen i ett 
visst ämne. Kunskaper och information som fås genom fallstudier är mycket mer 
konkreta och direkta jämfört med andra resultat. I denna rapport kommer det att göras 
en värderande fallstudie där fallet beskrivs, förklaras och värderas (Merriam 2011).  

2.4 Arbetsgång 
I början av terminen valdes ämnesområdet i samråd med handledare och examinator. 
Tre frågeställningar togs fram baserat på ämnet genom litteratursökning. Planeringen 
av intervjuer inleddes och det togs kontakt med fastighetsbolaget Brandtornet som 
förvaltar bostäderna i kvarteret Järnbäraren. Med deras hjälp skickades ett brev ut till 
studenterna med information om undersökningen samt hur studenterna kunde anmäla 
intresse om att delta i en intervju. 

Intervjufrågorna formulerades för att besvara frågeställningarna och uppnå målet. En 
testintervju hölls med en oberoende student för att kontrollera hur frågorna tolkades, 
och de omarbetades därefter. Första intervjutillfället planerades med studenter från 
Ekhagen. En extra bostadstyp tillkom under möte med ny handledare, och kontakt togs 
därför med studenter boende på Tändsticksgränd i korridorsrum.  

I Ekhagen intervjuades studenterna individuellt, i gemensamhetsutrymmet. Målet var 
att 20 stycken intervjuer skulle hållas, men endast 12 intervjuer erhölls. För att kunna 
dokumentera intervjuerna spelades dessa in.. Även den språkliga barriären fick tas 
hänsyn till då alla studenter som bor där var utbytesstudenter. Detta medförde att 
diverse byggnadstekniska begrepp fick förtydligas vid behov.  

Intervjuerna med studenter från korridoren på Tändsticksgränd skedde vid olika 
tillfällen under en vecka. De genomfördes i det gemensamma köket. Även här 
intervjuades studenterna individuellt. Målet var att intervjua så många som möjligt av 
de 18 studenterna. Till slut lyckades nio intervjuer genomföras. 

Det var komplicerat att nå ut till studenterna i kvarteret Järnbäraren. Till slut lyckades 
intervjuer bokas via sociala medier. Intervjuerna skedde delvis på högskolan och 
hemma hos studenterna. Slutligen genomfördes fyra intervjuer totalt, vilket var en låg 
siffra i jämförelse med antalet studenter i huset. 
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Samtliga inspelningar transkriberades för att utförligt dokumentera studenternas svar. 
Dessa transkriberingar sammanfattades sedan i empirin och användes som underlag för 
att besvara frågeställningarna.  

E-mail skickades till hyresvärdarna, för att efterfråga ritningar och information om 
bostäderna. De insamlade underlaget granskades och sammanställdes tillsammans med 
intervjuerna. Informationen analyserades för att besvara frågeställningarna. Kvalitéerna 
och bristerna listades för att visa vad studenterna tycker är viktigast och hur de använder 
sina bostäder.  

2.5 Trovärdighet 
Reliabilitet är måttet på hur användbar och tillförlitlig en undersökning är. Det är lätt 
att få motsägelser i intervjusvar, och svaren som fås måste därför värderas, samt att man 
måste överväga om ett svar ska strykas ur undersökningen (Ejvegård, s. 77-80, 2009). 
Reliabiliteten beskrivs som den grad till vilken undersökningens resultat påverkats av 
utomstående faktorer (Kirk och Miller refererade i Silverman, s. 285, 2006). 

Validiteten är måttet på hur resultaten stämmer överens med realiteten och hur bra 
undersökningen mäter det som eftersträvats att mäta. I intervjustudier är frågan om 
validitet viktig. Som intervjuare måste man veta hur säker informationen är och om den 
relaterar till undersökningen. Om respondenten inte kan se meningen med frågan, blir 
validiteten sämre (Keats, s. 77, 2000). 

Vid utformandet av frågorna lades stor vikt vid att dessa inte blir ledande. Studenterna 
intervjuades även enskilt för att inte influeras av andras svar. Intervjuaren försökte vara 
opartisk och inte värdera svaren. Likaså försökte intervjuaren att vara lugn och inte 
stressa fram svar från respondenten. Intervjuerna spelades in för att ingen information 
skulle försvinna under arbetets gång. Inspelningen transkriberades för att visa varifrån 
svaren på frågeställningarna kommer.  

Undersökningen anses ha god reliabilitet. Intervjuerna genomfördes som tidigare 
nämnts individuellt i en förtrogen miljö och under lättsamma förhållanden, men med 
fokus på en korrekt vetenskaplig metodik. Inspelningsutrustningen togs upp i god tid 
för att respondenten inte skulle vara obekväm med att bli inspelad. 

Ytterligare en sak som stärker validiteten i arbetet är den väl genomförda 
litteraturstudien som har lett till god kunskap i området och sedan omsattes till bra 
intervjufrågor. Allt detta tack vare den goda förkunskapen.  

Då många av studenterna kände att de kunde berätta allt för intervjuarna får rapporten 
god validitet. Då det skapas förtroende svarar studenterna ärligt och speglar 
verkligheten som de upplever.  
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3 Teoretiskt ramverk 
Detta kapitel ger bakgrunden till undersökningen och de problem som kommer att 
analyseras i denna rapport.  

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
De teorier som presenteras nedan kommer att användas tillsammans med insamlad 
empiri för att få ett resultat på frågeställningarna.  

3.1.1 Hur använder studenter idag sina bostäder? 

Frågeställningen kommer att besvaras med hjälp av empiri som samlats in genom 
intervjuer med studenter som bor runt om i Jönköping samt teorin om krav på bostaden. 
Informationen kommer att användas eftersom det kan dras paralleller mellan den 
undersökningen som gjordes på de större studieorterna. Teorin tar upp vad studenterna 
i Göteborg, Lund, Stockholm m.m. efterfrågar och vilka faktorer som är mer viktiga än 
andra vid val av lägenhet (Studentbostadsföretagen, 2013a). 

3.1.2 Vilka kvalitéer och brister finns det i de olika boendeformerna? 
Denna frågeställning kommer att besvaras med grund i teorierna om generalitet för 
framtiden och även med grund i teorin om bra bostadskvaliteter. Dessa teorier 
tillsammans med studenternas svar kommer analyseras.  

3.1.3 Hur kan man förbättra studenters boendesituation?  
För att komma fram till ett svar tas alla teorier med i analysen. Studenterna vill minska 
på en yta, men då krav finns att t.ex. badrummet måste vara anpassat för 
funktionshindrade går denna yta inte att minska för att ge mer yta till andra funktioner 
i bostaden (BBR 22, BFS 2015:3). Alla teorier och svar vägs mot varandra för att 
rangordna studenternas önskemål samtidigt som alla byggkrav och regler uppfylls.  
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3.2 Regler vid nybyggnation 
Boverkets Byggregler är Boverkets samling av föreskrifter och allmänna råd som gäller 
för nybyggnationer i Sverige. Det finns inga krav om att reglerna ska följas, men görs 
detta uppfylls de krav som finns. Här finns bland annat krav på vilka funktioner som 
ska finnas i en bostad och hur dessa ska utformas för att skapa tillgänglighet för personer 
med nedsatt rörelseförmåga. En bostad som ska användas under en längre tid måste 
rymma: 

x Minst ett rum för inredning och utrustning för personhygien som är tillgängligt 
för personer med nedsatt rörelseförmåga. 

x Rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro. 
x Rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila. 
x Rum eller avskiljbar del av rum med inredning och utrustning för matlagning  
x Utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning. 
x Utrymme för arbete i hemmet. 
x Entréutrymme med plats för ytterkläder m.m. 
x Utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga 

saknas. 
x Utrymme och inredning för förvaring. 

(BFS 2015:3): 

I 2015 års utgåva av BBR har dock kraven för bostäder med area om högst 35m2 
ändrats. I dessa små lägenheter kan utrymmen för samvaro, sömn och vila samt 
utrymmet för matlagning finnas i samma rum och behöver inte vara avskiljbara. 
Utrymmet för samvaro, sömn och vila kan överlappa varandra helt eller delvis och 
likaså arbetsplats och matplats (BFS 2015:3).  

I Jönköping har man tidigare byggt efter ett kommunalt basutformningsprogram. 
Programmet heter Bättre för alla och innebär utökade tillgänglighetskrav inom 
kommunen. Detta innebär att vissa studentbostäder, exempelvis kvarteret Järnbäraren, 
är byggda enligt kraven (Stadsbyggnadskontoret, 2011). 

  



Teoretiskt ramverk 

10 

3.3 Förändring av tillgänglighetskrav 
Många av de byggregler som finns är framtagna för större bostäder där familjer eller 
personer bor en längre tid. Eftersom studenter endast stannar under en kortare period i 
förhållande till andra hyresgäster, borde dessa krav inte gälla för studentbostäder. 
Reglerna medför att funktioner i bostäder tar upp större yta än vad som behövs, 
exempelvis badrummet (Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, 2013). 
Tillgänglighet är något som studentbostadsbranschen anser vara viktigt, men en ändring 
av reglerna är nödvändig för att kunna bygga bättre studentbostäder. (Student-
bostadsföretagen, 2013a). 

Studentbostäder används som genomgångsbostäder, men trots detta ska studenter också 
ha möjligheten att bo modernt och med bra kvalitet. Det handlar om en bostad på 
begränsad tid eftersom den genomsnittliga bostadstiden är två år, och det anses att de 
gällande kraven inte kan ställas på bostäder av denna form. Skulle kraven lättas 
ytterligare för studentbostäder kan fler lägenheter rymmas i nya hus som byggs, vilket 
i sin tur skulle skapa fler studentbostäder (SSSB, 2013). 

I ett förslag till studentbostäder har arkitekter ritat lägenheter enligt svenska och norska 
byggregler. I de norska reglerna görs skillnader mellan universell-, och besöksstandard. 
Universalstandarden garanterar att 20 procent av lägenheterna är fullt tillgängliga. Detta 
medförde att 10 procent fler bostäder får plats. I huset som följer de svenska 
byggreglerna ryms 37 stycken studentettor per våningsplan. Följs istället de norska 
byggreglerna ryms 41 stycken varav 9 är tillgängliga för funktionshindrade. Det ryms 
då fler lägenheter samtidigt som en god tillgänglighet för boende och besökare 
bibehålls. För att skapa god besöksstandard kompletteras badrummet i bostaden med 
en fullt tillgänglig besökstoalett på varje våningsplan (SSSB, 2013). 

Även Studentbostadsföretagen anser att reglerna kring studentbostäder bör ändras och 
bli mer lika Norges, då detta hade lett till fler bostäder samtidigt som antalet tillgängliga 
bostäder tillgodoses. Boverket anser dock att detta inte stämmer och att förändringen 
av regler inte bidrar till förbättring (Studentbostadsföretagen, 2013b). 
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3.4 Studenters krav 
Studenter är ingen homogen grupp, vilket gör det svårt att dra generella slutsatser. Detta 
betyder att en större variation av studentbostäder behövs, med olika storlekar och hyror. 
Studenternas varierande preferenser bör också speglas i utbudet av studentbostäder 
(Studentbostadsföretagen, 2013a). 

Ett spritt beteendemönster återfinns i hur studenterna använder sina bostäder och vilka 
krav de ställer på hemmets funktioner. Köket omnämns som den plats som studenter är 
missnöjda med; man vill ha ett komplett kök med alla funktioner. I många studentettor 
har dessa funktioner minimerats och istället förlagts i gemensamma utrymmen, där flera 
studenter delar på ett större gemensamt kök. Dessa utrymmen utnyttjas dock dåligt, då 
studenterna föredrar att laga och äta mat på rummen (Studentbostadsföretagen, 2013a). 

Många studentettor har en begränsad yta, vilket medför att studenterna ställer krav på 
planlösningens möblerbarhet och flexibilitet. Dessa har en väsentlig påverkan på hur 
studenter upplever bostaden, både från ett positivt och ett negativt perspektiv. Den 
begränsade ytan medför att många måste välja bort olika möbler. En ytterligare lösning 
är att olika ytor används till flera saker. Till exempel kan en säng användas som en soffa 
och ett matbord kan bli ett skrivbord (Studentbostadsföretagen, 2013a). 

Undersökningen pekar på att få använder gemensamhetsutrymmen i bostaden. De som 
används är främst den typen av lokaler som ändå hade delats med andra i det offentliga, 
såsom gym, studierum och festlokaler. Studenter som bor i studentettor med tillgång 
till gemensamt kök, använder hellre det privata köket, om det finns. (Studentbostads-
företagen, 2013a). 

Utöver de aspekter direkt relaterade till planlösningen, värdesätter studenter bostadens 
läge högst. Definitionen av vad ett bra läge innebär varierar dock. Det kan innebära 
närhet till antingen stadskärnan, lärosätet, eller naturen. Dock är en bostad nära lärosätet 
väsentligt mer eftertraktad än de övriga alternativen (Studentbostadsföretagen, 2013). 
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3.5 Bra bostadskvalitéer 
I tidigare studier har man använt nöjdheten hos studenter som ett mått för att bestämma 
kvalitéer och service i bostäderna. Studien som är gjord i Malaysia utvecklas och även 
psykiska och sociala aspekter har tagits med. Det är bara få studier som har undersökt 
hur nöjda studenter är med sina boenden. De studier som gjorts har inte bidragit till att 
ta fram en bra beskrivning av en studentbostad för framtida projekt. För att uppnå bästa 
möjliga standard på bostäderna måste det med jämna mellanrum utföras 
undersökningar på hur nöjda studenterna är (Nurul Ulyani Mohd, Nor Aini och Zulkifli, 
2011). 
 
Kök, egna badrum, sociala ytor samt ett kombinerat studie- och sovrummet ses som 
grundläggande funktioner i hemmet, men även de gemensamma och delade ytorna som 
Tv-rum, tvättstuga m.m. måste finnas i ett studentboende. Nöjdheten med 
studentbostäderna är en viktig del vid utvärderingen av studenters levnadsmiljö. 
Studien undersökte studenternas nöjdhet med bostäder på campus för högre utbildning 
i Malaysia.  Målet med resultatet var att ta fram ett förslag hur man kan förbättra 
studentbostäderna i framtiden (Nurul Ulyani Mohd et al., 2011). 
 
Bostäderna som är belägna på campus definieras som tät byggnad med många rum. 
Varje rum innehåller flera sängar. Studentbostäder förutspås tillhandahålla sov och 
levnads ytor, inga privata badrum. Huset är utformat för ett stort antalstudenter och 
huset är möblerat. Som student hyr man i princip bara sängen. Bostaden ger studenterna 
en möjlighet att stanna på campus, vilket uppskattas (Nurul Ulyani Mohd et al., 2011). 
 
Huset och bostäderna är utformade på ett sådant sätt att studenterna får lust att umgås 
och socialisera sig med övriga studenter i huset, samtidigt som studenterna har sina 
egna ytor. Studentlivet är en speciell livsstil där den sociala samvaron och olika 
gemensamma aktiviteter är viktigt. Det finns även rum som är utformade för att umgås 
med vänner samtidigt som det finns rum med lugn och ro för studier (Nurul Ulyani 
Mohd et al., 2011). 
 
Det som anses vara kvalitéer för studenter är kvalitativt utformade utrymmen, bra 
förhållande med rumskamraterna, bra korridorsumgänge och ett tyst utrymme för 
studier. En annan faktor som påverkar nöjdheten är hur privat rummet är samt om 
rummet är stort och ljust. Alla faktorer som är direkt kopplade till bostaden och 
byggnaden tillsammans med god service i form av affärer m.m. ger studenter en god 
och kvalitativ bostad som de är nöjda med (Nurul Ulyani Mohd et al., 2011). 
 
Den malaysiska studien var studenterna mest nöjda med det kombinerade studie- och 
sovrummet och de var minst nöjda med det trådlösa internetet. Badrummet måste 
fungera för minst två studentrum. Även ett skafferi måste finnas i studenthuset och 50% 
av studenterna var nöjda med placeringen,  medan studenterna överlag var missnöjda 
med funktionen. Rummet som var till för studier fanns det delade meningar om. 
Studenterna var nöjda med placeringen och utformningen, men missnöjda med hur 
många som var tvungna att dela på detta rum. Överlag visar studien att studenterna var 
tillfreds med sina bostäder och med huset (Nurul Ulyani Mohd et al., 2011). 
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3.6 Sammanfattning av valda teorier 
De teorier som har valts handlar om krav som finns både från de boende och från 
myndigheter. Tillsammans bildar de den teoretiska bakgrund som undersökningen 
fokuserar på. Alla teorier bygger på varandra då de tar upp faktorer som anses vara 
viktigast både när det gäller kvalitéer som måste uppfyllas i en bostad för att den ska 
känns behaglig. De tar även upp de konkreta faktorerna såsom de dagliga funktionernas 
storlek.  

För att få en bakgrund till de olika teorierna tas kraven och reglerna som finns vid 
nybyggnation upp. Samtliga krav påverkar bostadens storlek och utformning. Då 
studentbostaden ofta är liten brukar många utrymmen vara minimala och endast 
uppfylla minimummåtten som finns. Då det ska rymmas mycket på liten yta för att hålla 
nere priserna blir de små utrymmena ett faktum. Den sista teorin bygger på hur bostaden 
uppfattas av den boende och vad som kan tas med till framtida projekt. Teorin tar upp 
rörelse i bostaden och materialens betydelse för bostaden, samt hur bostaden kan bli 
mer generell och kunna användas för fler ändamål. 

Samtliga teorier är viktiga för denna undersökning då det finns mycket att ta hänsyn till 
vid nybyggnation. Studenter är för visso ingen homogen grupp där alla önskar samma 
kvalitéer och funktioner i en bostad, men informationen från brukarna är alltid viktig 
att ta hänsyn till, då det är de som ska vara nöjda och betala för bostaden. 
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4 Empiri 
Kapitlet sammanställer den insamlade empirin från undersökningen. Empirin är 
strukturerad efter de olika bostadshusen. Samtliga intervjuer finns transkriberade och 
bifogade i bilagorna 1-3. 

4.1 Ekhagen 
Vid telefonsamtal med Daniel Gesher på Husgruppen, vilka förvaltar modulbostäderna 
i Ekhagen, nämnde han att alla badrum är anpassade för personer med funktions-
nedsättning. Husgruppen upplevde att det var konstigt att även lägenheterna på andra 
våningen skulle vara tillgängliga för funktionsnedsatta, då hiss till andra våningen 
saknas. Bostäderna nås med hjälp av trappor till loftgångar. Gesher berättade att tanken 
var att bygga smart, då man inte visste vad som händer om 10 år, om modulerna 
fortfarande finns kvar. Under projekteringen undersökte man om det skulle köpas in 
begagnade moduler och sedan rusta upp dessa, men det upptäcktes att det var mer 
ekonomiskt att bygga nytt. Modulernas andrahandsvärde var avgörande för valet av 
nybyggnation. (personlig kommunikation, 15 april 2015). Figur 4.1 visar en 
typlägenhet med information om bostäderna i Ekhagen. Resterande ritningar återfinns 
i bilaga 4.  

  

Area:  
18-19m2 

 
Komplementutrymmen:  
Gemensamhetslokal, tvättstuga  
 
Avstånd till Högskolan:  
ca 4km  
 
Byggnadsår:  
2011 
 
Hyra:  
3912kr/månad. Två hyresfria månader 

Figur 4.1 Typlägenhet Ekhagen 



Empiri 

15 

4.1.1 Sammanfattning av intervjuer 
Lägenheterna rymmer ett litet kök. 42% av studenterna lagade mat två gånger per dag 
och de hade gärna haft ett större kök med större arbetsbänkar. De som inte lagade mat 
ofta, eller enklare mat var nöjda med storleken på köket. 50%  av studenterna ansåg att 
köket var litet och endast rymde enklare utrustning. 42% saknade var en riktig ugn, en 
frys och en mikrovågsugn. 8% tyckte även att en extra spisplatta vore att föredra.  

50% av studenterna svarade att de studerar hemma varje dag, alternativt några dagar i 
veckan. Alla ansåg att det fanns tillräckligt med utrymme för att kunna studera hemma, 
men 50% föredrog ändå att studera i skolan. Även om lägenheterna saknade 
vardagsrum umgicks studenterna ändå med vänner i bostaden. 50% träffade vänner 
hemma minst en gång i veckan. De intervjuade ansåg att det fanns plats för mellan en 
till fyra gäster.  

Badrummen i alla lägenheter, även de på övre planet var anpassade för funktions-
hindrade. De ansågs ha en bra storlek av de flesta. Ca 84% var nöjda med storleken.  

Studenterna tillfrågades om ytfördelningen mellan funktionerna. 42% av studenterna 
ansåg att ingen funktion kunde bli mindre. Mer plats kunde däremot tas upp av köket, 
och en de var villiga att bli av med utrymme i badrummet i utbyte mot ett större kök.. 
Studenterna tyckte att bostaden var funktionell. Ytan var tillräcklig för en person.  

33% av studenterna tyckte inte att byggnaderna var estetiskt tilltalande och 67% tyckte 
att materialen överlag kändes billiga. Studenterna tyckte även att arbetet kändes 
undermåligt utfört. Exempelvis hade beslag gått sönder.  

Ekhagen upplevdes ligga för avlägset från centrum av 83%. Resterande 17% tyckte att 
avståndet till högskolan och centrum var överkomligt. 75% angav att närheten till 
skogen och det lugna området var positivt. Studenterna önskade senare bussar från 
centrum till Ekhagen. Själva studentboendet och gården ansågs vara trivsam då mycket 
fanns inom 10 minuters gångavstånd.  

Då lägenheterna inte rymde ett vardagsrum hade detta förlagts till gemen-
samhetsutrymmet i en separat byggnad. Lokalen upplevdes som smutsig och dåligt 
organiserad. Den används främst till större tillställningar, vilket uppskattades av flera.  

50% av studenterna valde lägenheten för att inte behöva dela med andra. Det som dock 
kunde bli bättre var kvalitén på bostaden. De viktigaste funktionerna i lägenheten var 
köket och sovutrymmet. Storleken och utrustningen i köket var dock något som skulle 
kunna förbättras. Studenterna skulle även uppskatta mindre insyn i bostaden. 

Hyran ansågs vara för hög av alla. Avståndet till stadskärnan var en brist, då hyran inte 
anpassats efter detta. 
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4.2 Tändsticksgränd  
Bostäderna förvaltas av Tekniska kontoret i Jönköping. De iordningsställdes för att 
snabbt och enkelt skapa bostäder för så många studenter som möjligt. Att tillhandahålla 
studentbostäder ingår egentligen inte i Tekniska kontorets primära uppgifter. I 
efterhand har de varit mycket nöjda med hur bra bostäderna fungerat uppger Daniel 
Islann på Tekniska kontoret. Man ansåg att man lyckats skapa ett boende som passar 
bra för studenter under studietiden. Det finns utrymme för både gemenskap och en 
rofylld studiemiljö och atmosfären på resten av området bidrar till en trevlig stämning. 
(D. Islann, personlig kommunikation, 25 april 2015). Figur 4.2 visar en typlägenhet 
med information om bostäderna på Tändsticksgränd. Resterande ritningar återfinns i 
bilaga 5. 

4.2.1 Sammanfattning av intervjuer 

88%  av studenterna lagade mat minst en gång om dagen. Vissa av lägenheterna på 
andra våningen hade kök på rummet. För resterande fanns istället ett gemensamt kök i 
mitten av korridoren. 88% av de tillfrågade använde köket nästan alla dagar i veckan. 
En av studenterna i en lägenhet utan kök, hade valt att inreda sitt rum med ett eget 
pentry istället. Avställningsytorna och skåpsutrymmet var alla nöjda med, likaså 
köksutrustningen. Ett återkommande svar var dock att det fanns för lite 
förvaringsutrymme i kylskåpen och frysarna.  

Hur ofta studenterna studerar i sina bostäder varierade. Vissa skötte enbart studierna på 
högskolan, medan andra studerade hemma allt från någon dag i veckan, till varje dag.  
Alla ansåg att de fick plats med studierna i den egna bostaden. En student var missnöjd 
med att man måste välja mellan matbord och skrivbord och att båda inte får plats. Två 
studenter ansåg att de inte fick plats på sina rum, men utnyttjade det gemensamma köket 
istället. 

Figur 4.2 Typlägenhet Tändsticksgränd 

Area:  
22 - 28m2 
 
Komplementutrymmen: 
Gemensamt kök och vardagsrum, 
tvättstuga  
 
Avstånd till Högskolan: 
ca 1km  
 
Byggnadsår:  
1991 
 
Hyra:  
3155kr/månad utan eget kök 
3474kr/månad med eget kök 
En hyresfri månad 
En månad hyresfri 
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75% av studenter träffade vänner eller bekanta i bostaden åtminstone en gång i veckan. 
25% av studenterna föredrog att träffa vänner någon annanstans, detta på grund av att 
vännerna hade större bostäder, eller på grund av att man föredrog att kunna umgås mer 
privat, vilket inte ansågs vara möjligt i det gemensamma köket. De som föredrog att 
umgås med vänner i bostaden ansåg också att de hade tillräckligt med plats i lägenheten. 
Blev det för många i lägenheten var köket definitivt en alternativ plats för dem att umgås 
på och sågs som en positiv tillgång. Samtliga studenter var också nöjda med 
badrummets storlek.  

38% av studenterna ansåg att de hade för lite garderobsutrymme i lägenheten och 
önskade att de hade ytterligare en garderob. Alla förråd låg i korridoren på tredje 
våningen. Dessa ansågs vara rymliga av 38%. Eftersom de låg nära bostäderna, använde 
studenterna på tredje våningen förråden som förvaring av saker de använder till 
vardags. Detta var inte möjligt för studenterna på andra våningen. 

Alla studenterna var nöjda med lägenhetens planlösning. Två av studenterna hade 
kunnat tänka sig att förminska badrummet, för att få ett större vardagsrum. Planlösning 
uppskattades också av alla studenter. Lägenheterna på plan tre hade en hög 
möblerbarhet, vilket samtliga studenter tyckte var positivt. På våning två råder det 
skilda meningar. En student ansåg att lägenheten var svårmöblerad, då sängen endast 
hade en självklar plats. Radiatorer utmed ena långsidan och fasta garderober utmed 
kortsidan förhindrade lägenhetens möblerbarhet. Alla studenter var nöjda med 
storleken på sina rum. 63% menade att bostaden kändes rymlig trots storleken. 

75% av studenterna ansåg att de fick in tillräckligt med dagsljus i rummet. Särskilt på 
andra våningen var studenterna nöjda, då de har stora fönster. Endast två studenter 
ansåg att det inte var tillräckligt, och detta löste en av dem genom att lämna ytterdörren 
öppen. Då fick studenten in solljus från takfönstren i korridoren i lägenheten. Bostadens 
orientering mot norr ansåg ingen vara ett problem, eftersom studenterna tyckte att det 
skulle bli för varmt i bostaden om man fick in direkt solljus. 

Åsikterna kring skicket på bostaden var neutrala; bostaden upplevdes varken som 
tilltalande eller oattraktiv. Det uppskattades att bostaden var vit och neutral. De 
tillfrågade var också neutralt inställda till materialvalen som gjorts i lägenheten. Ingen 
ansåg att slitage i lägenheten var något problem. 

Alla studenterna var nöjda med bostadens läge. Man tyckte att det var nära till både 
högskolan och stadskärnan, vilket var viktigt. Tändsticksområdet i sin helhet 
uppskattades för sitt centrala, men ändå avskilda läge. Detta skapade en trygg miljö för 
studenterna. 

75% av studenterna upplevde det gemensamma köket som positivt. Lika många av 
tyckte att det var viktigt att ha gemensamma ytor för de sociala aspekterna. En student 
föredrog dock att sköta matlagning på det egna rummet. En annan student uppskattade 
inte den opersonliga miljön i köket om man skulle umgås med vänner, utan föredrog 
att göra det någon annanstans. Skicket på det gemensamma köket är också något som 
en del av studenterna var missnöjda med. Man ansåg att både köksinredningen och 
köksmöblerna var slitna och kunde förbättras.  
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Alla studenter ansåg att läget var det bästa med deras bostad. Faktumet att man hade ett 
eget badrum var också något som värdesattes högt. Två av de intervjuade uppskattade 
just korridorsboendet och kontakten man fick med andra studenter i hemmet. Saker som 
kunde förbättras var främst skicket på köket. Man hade gärna sett en upprustning av 
köksinredningen och möblerna där. Den viktigaste funktionen i hemmet för studenterna 
varierade. En ansåg att vilan var det viktigaste och rankade sin säng högt. 63% 
värdesatte det egna badrummet högt. 75% menade att de inte aktivt valde att bo i 
korridor när de valde bostad, men två av studenterna valde aktivt bostaden för att den 
var en korridor.  

Alla de intervjuade upplevde hyran som rimlig i förhållande till vad de fick för sina 
pengar. Studenterna drog paralleller till liknande bostäder i staden med en betydligt 
högre hyra och sämre standard. 
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4.3 Kvarteret Järnbäraren 
Vid planeringen av studentbostäderna i kvarteret Järnbäraren fanns ställdes många krav 
av kommunen. Huset skulle byggas efter basutformningsprogrammet Bättre för alla 
(Stadsbyggnadskontoret, 2011). Detta medförde att badrummen blev mycket stora. 
Detta i sin tur medförde att planlösningen inte blev optimal enligt Brandtornets VD, 
Mikael Nilforsen. Totalt byggdes 151 lägenheter och den stora mängden lägenheter 
begränsade utformningen. Brandtornet är en långsiktig förvaltare och därför har 
slitstarka material valts i lägenheterna. Detta eftersom det sker många omflyttningar i 
bostäderna (M. Nilforsen, personlig kommunikation, 30 april 2015). Figur 4.3 visar en 
typlägenhet med information om bostäderna i kvarteret Järnbäraren. Resterande 
ritningar återfinns i bilaga 6. 

4.3.1 Sammanfattning av intervjuer 
Alla studenter uppgav att de lagar mat i sina bostäder, men det varierade mellan några 
dagar i veckan, till två gånger om dagen. Köksutrymmet i lägenheten anses som 
tillräckligt av alla studenter. Utrustningen i köket var alla studenter nöjda med. Det som 
saknades var en extra spisplatta, samt en riktig köksfläkt.  

Studenterna uppgav alla att de studerar i sina bostäder, vissa mer än andra. Det varierar 
från någon timme då och då till fem dagar i veckan. Alla studenterna anser att de har 
plats för studier då de använder matbordet som arbetsplats. 25% av studenterna önskade 
utrymme för en separat arbetsplats. Alla umgicks med vänner i bostaden ca två gånger 
per vecka. De uppgav att det finns plats för att bjuda hem vänner trots den begränsade 
ytan. Det ansågs vara möjligt att få plats med två till tre gäster utan problem.  

  

Area:  
28m2 
 
Komplementutrymmen:  
Tvättstuga  
 
Avstånd till Högskolan: 
ca 600m  
 
Byggnadsår:  
2013 
 
Hyra:  
3850kr/månad 

Figur 4.3 Typlägenhet Järnbäraren 
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Badrummet ansågs av alla studenter som positivt och alla tyckte att det var stort och 
luftigt. En student tyckte att det var omotiverat stort. Även förvaringsmöjligheterna i 
bostäderna ansågs vara positiva av 75%, 25% nämnde att det fanns aningen för lite 
förvaring. 25% av studenterna var positivt överraskad av mängden garderober i 
lägenheten  

De delar som enligt en av studenterna skulle kunna ta mindre plats i lägenheterna var 
köket och förvaringsmöjligheterna, då dessa var stora, medan samt även badrummet ett 
som skulle kunna förminskas. På frågan vilken del av rummet som däremot skulle 
kunna förstoras svarade alla studenter vardagsrummet med sovalkoven, men att de 
samtidigt är nöjda med uppdelningen.  

Storleken på lägenheten tyckte studenterna var bra. Den ansågs vara lagom för en 
student och det viktigaste möblerna fick plats. Planlösningen ansågs vara mycket 
yteffektiv eftersom köket är kombinerat med korridoren. Däremot är lägenheten 
långsmal, vilket därför begränsar möblerbarheten ansåg några 

Samtliga tillfrågade svarar att studentbostaden var estetiskt tilltalande. Man tyckte att 
det var nytt och ljust vilket ansågs vara positivt. Materialen som används i bostäderna 
ansågs vara mycket gedigna och de upplevdes hålla hög kvalitet. Golvet sågs som en 
stor kvalité av studenterna eftersom det var ett äkta trägolv vilket upplevs som gediget. 
Studenterna ansåg även att lägenheterna var mycket bra ljudisolerade och att grannarna 
sällan hörs.  

Läget på bostaden uppskattades av alla studenter. Det tog ca fem minuter att gå till 
skolan och närheten till stadskärnan och mataffärer sågs som positiv. Även närheten till 
kommunikationer upplevdes som en kvalité. Området kring kvarteret Järnbäraren 
ansågs av alla studenter som trevligt och lugnt. De skulle dock uppskatta om det fanns 
en tillhörande park eller liknande i närheten att vistas utomhus i. Alla de tillfrågade 
studenterna kände sig trygga på området. 

Det fanns inga gemensamma utrymmen som komplement till bostaden. Detta är något 
som 75% hade uppskattat, för fester eller liknande. 25% av studenterna ansåg dock att 
en gemensamhetslokal inte var nödvändig; flyttar studenter till kvarteret Järnbäraren 
vill man ha en egen lägenhet, menade personen.  

På frågan vad som är bäst med bostaden svarar studenterna olika. Förvarings- 
möjligheterna, det stora badrummet, utsikten och läget nämns som svar. Det som dock 
uppskattas mest är att det är nybyggt. Faktorer som kan förbättras anses vara klimatet i 
bostaden, då lägenheten kan bli varm. På frågan om vilken funktion som är viktigast i 
bostaden svarar alla studenter köket. Bostaden valdes av olika anledningar, men svaret 
som frekvent återkommer är läget, samt grund av att det var nytt. Hyran anses som 
rimlig av alla studenterna, men de hade inte haft något emot att betala mindre.  
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4.4 Sammanfattning av insamlad empiri 
Studenterna behövde inte mycket plats i lägenheten, det viktigaste var att alla funktioner 
fick plats och att varje lägenhet var privat. En viktig aspekt var möjligheten till att laga 
mat och att köket skulle ha tillräcklig storlek för detta. Även om köket var mycket litet 
ville studenterna ha tillgång till alla de funktioner som finns i ett fullvärdigt kök. Alla 
studenter ansåg att deras badrum var rymliga och majoriteten uppgav att de hade klarat 
sig på mindre yta.  

Den privata känslan i bostaden, det vill säga att inte behöva dela funktioner med andra, 
uppskattades av studenterna. Köket ansågs vara acceptabelt att dela av de 
korridorsboende, medan badrummet var något som ingen av studenterna inte ville med 
andra. Majoriteten skulle inte ha något emot att få extra utrymme för samvaro i den 
egna bostaden, medan gemensam-hetslokaler skulle uppskattas för att kunna anordna 
större evenemang eller fester. 

Lägenheternas interiör tycktes tilltala majoriteten av studenterna med ljusa lägenheter, 
medan exteriören ofta ansågs som mindre tilltalande. Det som ansågs viktigast av 
studenterna vid valet av lägenhet var hyran och läget. Enligt studenterna låg den 
perfekta lägenheten nära centrum och högskola/universitet samtidigt som området 
skulle kännas avskilt och lugnt. Det ansågs vara acceptabelt att betala mer för en central 
lägenhet som var lite mindre till ytan än en studentlägenhet som låg mer avskilt från 
universitet eller högskola. Studenterna tyckte att hyran skulle vara rimlig i jämförelse 
med det som erhölls för pengarna.  
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5 Analys och resultat 
I detta kapitel granskas insamlad information från föregående kapitel. Empirin 
analyseras och jämförs med den teoretiska bakgrunden för att kunna besvara de 
frågeställningarna som valts samt för att uppnå det mål som formulerats. 

5.1 Analys 
Kraven från myndigheter var heltäckande för hela analysen och hela tiden en relevant 
faktor. De tar upp riktlinjer som finns vid byggande, t.ex. vilka delar som ska vara 
avskiljbara och även vilka delar av bostaden som måste ha tillgång till dagsljus. Flera 
delar av analysen har dessa regler som grund. De bidrar med en stomme att analysera 
efter. Vid granskning av kvalitéer och brister gav kraven konkret fakta. BBR föreskriver 
hur bostäderna ska vara utformade och vilka krav som ska uppfyllas på insidan av 
bostaden.   

I teorin tas även liknande forskning upp och denna ger en grund för vilka svar som kan 
förväntas från studenterna. Resultatet styrks av denna studie då liknande svar erhållits. 
Studien visar vad studenter tycker är viktigast i en bostad. Några av dessa faktorer 
analyserades även i denna undersökning för att se hur studenterna förhöll sig till 
faktorerna. De togs även med för att analysera kvalitéer och brister i en studentbostad 
samt hur allt kan förbättras.  

I teorin om förändring av tillgänglighetskraven tas problematiken kring kraven i 
studentbostäder upp. Kraven bidrar bland annat till att badrummets storlek blir 
oproportionerlig i förhållande till hemmets övriga funktioner. Även bland de 
undersökta studentbostäderna sågs badrummet som onödigt stort, vilket ifrågasattes, då 
studenterna gärna hade sett en annan fördelning av ytorna. 

Teorin om bostadskvalitéerna ger en uppfattning om de abstrakta värdena i en bostad. 
Denna ger en bild av hur lägenheten uppfattas. BBR föreskriver vilka funktioner som 
ska finnas i en bostad, men inte hur dessa ska vara fördelade eller belägna i förhållande 
till varandra.  Teorin om kvalitéerna tar upp hur olika abstrakta och omätbara aspekter 
påverkar hur bostaden upplevs. Det som tas upp i denna teori är bland annat materialval, 
dagsljus och möblerbarhet.  

För att lösa problemet med disponeringen av ytor i ett bostadshus för studenter har en 
kartläggning gjorts av vilka ytor som är viktiga, hur funktionerna i bostaden används 
samt vad som kan förbättras. Undersökningen som gjorts i denna rapport ger studien 
från 2013 av Studentbostadsföretagen mer trovärdighet eftersom studenterna i 
Jönköping har samma krav som studenterna i de större studieorterna. 
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5.2 Hur använder studenter idag sina bostäder? 
Med hjälp av intervjuer har svar på frågan tagits fram. Svaren sorteras efter de olika 
studentbostäderna eftersom bostadstyperna skiljer sig mycket åt.  

Samtliga av de intervjuade studenterna, oberoende av bostadstyp, ansåg att sovplatsen 
var den viktigaste funktionen i bostaden, tätt följt av köket. 42% av studenterna bosatta 
i Ekhagen uppgav att de lagade mat minst två gånger per dag, medans resterande lagade 
mat mer sällan. Samtliga av de tillfrågade studenterna i Järnbäraren lagade mat två 
gånger om dagen. I Tändsticksgränd, där köket delades med andra, lagade 88 % mat 
minst en gång om dagen. Den varierande siffran från korridorsboendet tros främst bero 
på hur de intervjuade formulerat sina svar. Exempelvis uppgav 20% att de ofta gör 
storkok på helgerna, och därför inte behöver laga mat lika ofta på vardagarna, vilket i 
sin tur påverkar svarstalet. Inga givna svar indikerar att det gemensamma köket bidrar 
till att man lagar mat mer sällan. 

Lägenheterna i Ekhagen var små och det fanns endast begränsat utrymmen för samvaro. 
Detta löstes genom att till exempel sängen fick agera soffa. Bland de intervjuade uppgav 
50% att de umgicks med vänner i bostaden minst en gång i veckan. I Tändsticksgränd 
träffade 75% vänner i bostaden åtminstone en gång i veckan. Resterande 25% föredrog 
att umgås hos andra. Samtliga av de intervjuade i Järnbäraren svarade att de umgicks 
med vänner i bostaden cirka två gånger i veckan. 

Från svaren som samlats in framgår det att var man umgås med vänner styrs främst av 
bostadens storlek. Inga studenter i Järnbäraren nämnde att man föredrog att umgås hos 
andra. Dessa svar förekommer dock bland både studenter i Ekhagen och i 
Tändsticksgränd. I Ekhagens fall tros detta främst bero på bostadens minimala storlek. 
Det gemensamma utrymmet är tänkt att komplettera bristen på vardagsrum i bostaden. 
Dock uppger 33% av studenterna missnöje med lokalen, då den upplevs som stökig och 
ogästvänlig. Liknande svar återfinns i Tändsticksgränd. Gemensamhetsutrymmet 
används främst av större sällskap vid fester eller liknande, men vill man umgås mer 
personligt söker man sig till andras bostäder. Detta på grund av att man inte ansågs vara 
möjligt i det gemensamma köket, då man inte uppskattade den opersonliga miljön. 

Huruvida man studerade i bostaden eller på högskolan framstod som en högst personlig 
preferens, oberoende av bostadstyp. Detta eftersom svaren varierade såpass mycket. 
Det råder inga märkbara skillnader mellan de olika boendeformerna. Alla var nöjda 
med utrymmet för studier i bostaden.  
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5.3 Vilka kvalitéer och brister finns det i de olika boende-
formerna? 

Svaren på denna fråga har tagits fram genom intervjuer där studenterna fick svara på 
vilka kvalitéer som finns och vad som kan förbättras. 

5.3.1 Kök 
Många av Ekhagens studenter upplevde storleken på lägenhetens kök som problematisk 
och därför sågs detta som en brist i bostaden. 58% av de tillfrågade ansåg att köket var 
för litet. Likaså ansåg 42% att köksutrustningen inte var tillräcklig; man saknade främst 
ugn och mikrovågsugn. Denna utrustning återfinns inte heller i det gemensamma 
utrymmet, vilket är en stor brist. Studenterna i Tändsticksgränd var alla nöjda med det 
gemensamma kökets storlek och dess utrustning. Däremot upplevdes skicket på den 
fasta köksinredningen och möblerna i köket som undermåliga.37% av studenterna 
nämnde att utrymmet upplevdes som opersonligt och slitet. I Järnbäraren var köket 
placerat i anslutning till hallen, vilket 50% av de tillfrågade upplevde som positivt, 
eftersom det då separerades från resten av bostaden, vilket frigjorde yta. Likaså var man 
också nöjda med köksutrustningen, och inga brister återfanns.  

5.3.2 Badrum 
84% av Ekhagens studenter ansåg att badrummet var rymligt. Detta upplevde man som 
onödigt, med tanke på den annars begränsade ytan i bostaden. Badrummets storlek 
grundar sig i att Husgruppen hade som krav vid byggnationen att även andra våningen 
skulle vara anpassad för personer med funktionshinder. Samtliga av studenterna i 
Tändsticksgränd vad nöjda med sitt badrum, och uttryckte inga önskemål om att minska 
eller förstora ytan. Alla studenter i Järnbäraren ansåg att badrummet var stort och 
rymligt, vilket sågs som positivt. Däremot ansåg samtliga intervjuade att rummet skulle 
kunna ta mindre plats.  

5.3.3 Planlösning 
75% av Ekhagen var nöjda med sin lägenhets möblerbarhet. Utöver bostadens storlek, 
såg man inga brister i formgivningen. Alla de tillfrågade studenterna i Tändsticksgränd 
var också nöjda med rummets storlek och planlösning. 87% ansåg att det fanns plats för 
alla möbler man behövde. Det fanns utrymme för både studier och samvaro i det egna 
rummet. I Järnbäraren upplevde 75% att lägenhetens långsmala form försvårade 
möbleringen, och man kände sig begränsad till endast ett fåtal lösningar. Sängen hade 
exempelvis endast en logisk placering i rummet. Ytterligare ett problem som nämns är 
att inget utrymme till att ha både matbord och skrivbord samtidigt finns.  

5.3.4 Samvaro 
Ytterligare en funktion som kunde ta upp mer plats var ytan för samvaro i bostaden. 
50% av Ekhagens studenter ansåg att det inte fanns tillräckligt med utrymme i bostaden 
för att umgås. Resterande ansåg att det fanns plats, men att det inte var optimalt. 
Åsikterna från Järnbäraren skiljer sig här. Alla intervjuade ansåg att de hade tillräckligt 
med utrymme för att kunna bjuda hem vänner. Precis som i Ekhagen upplevde man 
dock inte det som optimalt, då det lätt blev trångt. Tändsticksgränd skiljer sig här. 
Samtliga intervjuade ansåg att de hade tillräckligt med plats. I de fall då man hade 
många gäster flyttade man istället ut i det gemensamma utrymmet. 



Analys och resultat 

25 

5.4 Hur kan man förbättra studenters boendesituation? 
En studentbostad bör innehålla samtliga av hemmets funktioner, och de som tar störst 
plats är kök och badrum, samt att det måste finnas utrymme för samvaro. Köket behöver 
tillhandahålla alla funktioner som ska finnas i ett fullvärdigt kök. Storlek samt material 
bör dimensioneras efter antalet användare, för att motverka slitage. Utöver kostnad bör 
även hänsyn tas till materialens livslängd och hållbarhet.  

Badrummet ansågs vara stort och rymligt i alla bostadstyperna, vilket uppskattades av 
alla studenterna. Däremot kunde många dock tänka sig att förminska badrummet, då 
det kändes oproportionerligt stort, och man kunde istället tänka sig att få större ytor i 
resten av lägenheten. Badrummets storlek avgörs av kraven på tillgänglighet från 
Boverket (BFS 2015:3). Då alla studenter som tillfrågades kunde tänka sig ett mindre 
badrum, ifrågasätts därför om det är nödvändigt att detta krav appliceras på alla 
nybyggda studentbostäder.  

De gemensamma ytorna är något som uppskattas av studenterna. De efterfrågar ytor 
där det är möjligt att umgås med större antal människor och anordna evenemang. 
Samtidigt föredrogs det att umgås mer personligt i den egna bostaden. Har studenterna 
små lägenheter där utrymmet för samvaro har förlagts till de gemensamma ytorna, 
umgås man med vänner hos dem med större lägenheter. Studenterna tyckte inte om att 
behöva dela den tänkta privata ytan med andra. Gemensamma rum som utformas enligt 
detta tankesätt utnyttjas därför inte frekvent nog för att vara befogade. För att ytorna 
ska användas av många, måste det utformas på ett sätt som tilltalar många. Materialen 
och inredningen måste vara hållbara och slitstarka, samtidigt som de skapar en 
personlig och hemtrevlig känsla. Ska lokalen agera substitut till vardagsrummet i 
lägenheten bör man eftersträva att skapa en komfortabel miljö. 

Huruvida studenter föredrar att studera i bostaden eller inte framstår som en personlig 
preferens, oberoende av bostadens utformning. Trots att alla studenter ansåg sig ha 
tillräcklig plats för studierna i bostaden, väljer många att studera på högskolan. Därför 
går det att konstatera att funktioner kan överlappas utan att studenterna upplever det 
som problematiskt.  

Studenterna uppskattade en generell och flexibel planlösning, då denna har hög 
möblerbarhet. Järnbärarens långsmala planlösning upplevde många som problematisk, 
då det inte var fullt möjligt att möblera efter eget behag. En generell planlösning 
möjliggör individuell gestaltning av rummet och är anpassningsbar efter alla studenters 
behov och preferenser.  

Det som var viktigast för majoriteten av studenterna vid valet av bostad var läget. 
Närhet till främst högskola var det som vägde tyngst. Även närhet till stadskärna och 
kommunikationer uppskattades. Det var även viktigt med närmiljön och studenterna 
uppskattade en lugn och trygg miljö. Det fanns en tydlig koppling mellan hur mycket 
studenter är villiga att betala i hyra och läget. Bor en student nära staden är denna villig 
att betala mer. 
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5.5 Koppling till målet 
Målet med arbetet var att ta fram rekommendationer som underlättar planering av 
framtida studentbostäder. Efter en sammanfattande analys av svaren på fråge- 
ställningarna kan målet uppfyllas. De som är viktigt att ta hänsyn till vid byggnation av 
framtida studentlägenheter är: 

1. Att planlösningen ska vara generell och tillåta studenten att möblera efter 
önskemål. 

2. Att lägenheten ska rymma alla funktioner.  
3. Att köket måste ha tillräckligt med bänkyta och vara fullt utrustat. 
4. Att badrummet är anpassat efter tillgänglighetskrav upplevs som 

oproportionerligt stora.  
5. Att utrymme för vila ska uppta tillräckligt med yta och det anses som 

positivt av många om denna yta är avskiljbar. 
6. Att det bör finnas en balans mellan det privata och det gemensamma. 

Gemensamma ytor i form av lokaler för fest eller större evenemang 
eftertraktas, medan gemensamma kök och badrum är oönskade.   

7. Att materialen känns kvalitativa och slitstarka.  
8. Läget på bostaden. Studenter uppskattar centralt belägna bostäder med 

närhet till universitet och högskola. 
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6 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel sammanfattas resultatet. En diskussion förs kring hur arbetet utförts och 
undersökningens konsekvenser. 

6.1 Resultatdiskussion 
Rapportens validitet i nuläget anses som acceptabel, men kunde varit högre. Detta 
eftersom svarsfrekvensen inte höll önskad nivå på grund av svarsbortfall. Validiteten 
blev lidande i de fall då förtydligande av frågor krävdes, eftersom frågan då influeras 
av intervjuaren. Trovärdigheten anses vara god, då resultatet kan återkopplas till teorin. 
Resultatet i denna rapport speglar den tidigare undersökningen Hur studenter vill bo 
(Studentbostadsföretagen, 2013a). 

De framtagna frågeställningarna bygger på rapportens mål. De tar upp det som är 
relevant för undersökningen och är därför utformade på ett sätt som framhävde de 
faktorer som är viktigast för studenter. Detta möjliggjorde en rangordning, av vad som 
är viktigast vid framtida byggnation av studentbostäder.  

När undersökningen i efterhand analyserades går det konstatera att delar av arbetet hade 
kunnat utföras på andra sätt. Litteraturstudien tog inledningsvis lång tid, då arbetets 
omfång inte var avgränsat. Detta medförde att många irrelevanta teorier lästes. 
Bokningen av intervjuer borde påbörjats tidigare, för att få fler svarande studenter och 
därmed bättre validitet. 

6.2 Metoddiskussion 
De metoder som användes vid informationssamlandet var litteraturstudie, intervjuer 
och fallstudie. Den största delen av empirin kom från intervjuer, vilken ansågs vara den 
effektivaste metoden och gav användbara resultat till studien. Intervjumetoden valdes 
istället för att skicka ut enkäter. Detta eftersom det inte finns utrymme för följdfrågor 
eller förtydliganden av formuleringar som missuppfattats i enkäter, vilket medför en 
risk för att frågorna tolkas felaktigt. 

Ett problem som finns med intervjumetodiken är bortfall. Detta är något som den som 
undersöker måste räkna med. Målet för undersökningen var att få 20 intervjusvar per 
bostadstyp. Detta visade sig vara mycket svårt. Det slutliga svarstalet blev 24. I 
efterhand kan det konstateras att planeringen av intervjuerna borde inletts tidigare. För 
att få fler intervjuer till kvarteret Järnbäraren kunde istället ett datum där man besökte 
fastigheten bokats in. Då hade flertalet intervjuer eventuellt kunnat genomföras 
samtidigt. Lättast var det att genomföra intervjuer i Ekhagen, tack vare kontakter som 
var bosatta där. Svårare var det att genomföra intervjuer med studenter på 
Tändsticksgränd, trots att en av författarna var bosatt där själv. Intresset var lågt och 
det var svårt att hitta tider som passade studenterna. Mest problematiskt var det att 
genomföra intervjuer med studenterna från kvarteret Järnbäraren. Då ingen bekant var 
bosatt i huset, skickades inledningsvis ett brev ut via hyresvärden, där studenter som 
var intresserade kunde höra av sig. Ingen respons erhölls från detta brev. Istället 
återfanns intresserade studenter via gemensamma bekanta och sociala medier, men 
även här var intresset svalt. 
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Det går att konstatera att om en större svarsfrekvens önskas, skulle en enkätstudie 
genomförts. Den upplevs som lättare att få svar på, då det är enklare att nå ut till 
personer. Nackdelen är dock att svaren riskerar att bli mindre detaljerade. Alternativt 
skulle intervjuarbetet inletts tidigare. Naturligtvis är en större mängd svar alltid bättre, 
men trots allt upplevs de svar som samlats in bidra till ett trovärdigt resultat. 

En annan metod som användes var litteraturstudien. Denna metod användes för att få 
en överblick över tidigare information och undersökningar på området. Inledningsvis 
var detta svårt då begränsningarna inte tydligt hade formulerats, vilket medförde att 
många irrelevanta källor lästes.  

De tredje och sista metoden som använts i undersökningen är fallstudien. Fallstudien 
genomfördes med hjälp av intervjuer med studenter från de tre bostadstyperna. Tyngden 
i undersökningen låg dock på intervjumetodiken.  

6.3 Begränsningar 
Inledningsvis formulerades begränsningar för att minska omfånget av arbetet. Tre typer 
av bostäder valdes för att begränsa storleken. I efterhand kan det konstateras att 
undersökningen kunde begränsats till två typer av bostäder, då den bestämda tidsramen 
för undersökningen inte fullt räckte till. Efter att avgränsningarna diskuterades med 
handledare var målet att få 20 svar per bostadstyp. Detta ansågs som ett rimligt mål, 
men i efterhand gick det att konstatera att det var svårt att uppnå inom tidsramen. 

Bostäderna var alla studentettor som bestod av ett rum och kök. Dessa lägenheter valdes 
för undersökningen då alla har samma förutsättningar, det enda som skiljde dem åt var 
storleken och om köket delades eller inte.  

Det som kan ha påverkat svaret i denna undersökning är att internationella studenter 
intervjuats, då de är vana vid andra bostadsstandarder. En ytterligare faktor som kan 
påverka resultatet är valet av stad, men då frågorna som ställts är generella, anses svaret 
vara applicerbart på fler platser. Jämförs svaren i denna undersökning med Hur 
studenter vill bo som är gjord i Lund, Göteborg, Falun, Stockholm och Umeå hittas en 
del likheter. Detta tyder på att svaren är generella och inte bara är applicerbara på detta 
fall.  

  



Diskussion och slutsatser 

29 

6.4 Slutsatser och rekommendationer 
Genom att kartlägga studenters boendevanor skapas en tydlig bild av vilka faktorer som 
uppskattas mest. De slutsatser som kan dras efter undersökningen presenteras nedan.  

x Många upplevde badrummen som stora och därför ifrågasätts om kraven från 
BBR verkligen behövs appliceras på samtliga nybyggda studentbostäder.  

x De gemensamma utrymmena uppskattas sällan av studenterna då integritet och 
privat miljö är viktigt i bostaden.  

x Gemensamma ytor uppskattas dock främst för större evenemang som t.ex. 
fester.  

x Studenter efterfrågar en flexibel planlösning.  
x Läget bestämmer attraktiviteten hos en bostad tillsammans med hyran.  
x Studenter vill bo centralt med närhet till högskola samtidigt som området där 

bostaden är belägen ska vara lugnt.  
x Studenter uppskattar stora beredningsytor i köket. 
x Utrymmet för privat umgänge ska finnas i den egna bostaden.  
x Studenter anser att det är mer acceptabelt att dela kök än att dela badrum.  
x Ett stort badrum är ingen nödvändighet för studenter. De är villiga att ge den 

extra ytan från badrummet till övriga bostaden, alternativt bli av med den om 
detta medför en sänkt hyra.  

Det rekommenderas att byggherrar gör bostadsvaneundersökningar för att ta reda på 
hur bostäderna används samt för att se vad som kan tas med till ett framtida projekt.  

6.5 Förslag till vidare forskning 
Några förslag på framtida projekt inom området skulle kunna vara att se om det är 
möjligt att bygga efter studenters önskemål. En idé är att studenter av olika slag (gamla, 
unga, kvinnor, män, internationella studenter) sätter sig tillsammans, utan för-
kunskaper, och projekterar en ny bostad som sedan analyseras och anpassas efter de 
standarder och krav som finns i Sverige. 

En annan idé som kunde arbetas vidare med är att analysera studentbostäder från olika 
länder och jämföra med bostäder i Sverige. Intressanta frågor är vad som skiljer 
studentbostäder i olika länder åt, alternativt hur studenter i olika länder använder sina 
bostäder. Det skulle vara intressant att se vilka skillnader och likheter som finns, och 
om det är möjligt att lära sig av varandra.
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Apartment 1 Apartment 2
How old are you? 21 21
What do you study? Preschool teaching. Engineering

How long have you 
lived here?

Since August. Since September [2014]. 

What do you pay in 
rent?

3912 Around 4000kr. 

What’s included in 
your rent?

Everything Everything. 

What’s your 
opinion about your 
rent?

Too expensive, it would be fairer if they 
were reaching their goals. We were 
supposed to have another room, and 
we don’t have it. The laundry room has 
always trouble. They take a long time 
to fix thing, lots of trouble with the 
heaters during winter. We have also 
had problems with the doors and we 
are growing mould inside. 

I think it’s okay. It's a bit expensive, but 
I have my own kitchen and my own 
bathroom. I don’t want to share that. I 
also have some space, so it’s okay. 

How often do you 
cook in your 
apartment?

Every day, minimum once, normally 
twice or more. 

Maybe once a day, I eat a lot outside 
and fast-food so I don’t cook that much 

Do you think that 
you have enough 
space in your 
kitchen?

Not at all. Yeah, it’s enough. 

What do you think 
about the kitchen 
equipment? Do you 
miss anything?

I miss the oven, a freezer just for 
starters. We have a bad freezer, it’s 
not proper. When the top of the freezer 
gets warm, it defrosts the things inside 
the freezer. 

No its okay, I can do everything. 

How often do you 
study in your 
apartment?

Half of the time here and half in the 
university. 

Not that often, I work a lot at the 
university. 

Do you think that 
there is enough 
room to study?

Yeah Yeah I think so! 

How often do you 
invite people to 
your home?

Between each other 2-3 people. If not 
every day, once in two days.

Not that often, usually I go to friends’ 
places. 

Bilaga 1 - Intervjuer med studenter från Ekhagen
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Apartment 1 Apartment 2
Do you think that 
you have enough 
space in your 
apartment for 
inviting people?

Just for small meetings, not for study 
or group meetings. 

No, I mean I can invite people but they 
can’t sit, I have nothing, just one chair 
and my bed, if I invite more than five 
people we go to the common house. If 
I could buy chairs or a sofa there 
would be space for it though. 

What do you think 
about the size of 
the bathroom?

It’s okay, but it could be a little bit 
bigger.

It’s okay, the shower is a bit hot but it’s 
okay. 

What’s your 
opinion about the 
storage 
possibilities in your 
apartment? Is it 
enough?

Not at all, everybody had to buy some 
furniture. In the bathroom for example 
we just had the washbasin cabinet, 
that’s not even close to enough. There 
is no place for storing papers and the 
wardrobe is too small. 

Yeah it’s enough of course, I don’t 
have that much to store. 

What’s your 
opinion about the 
laundry room? 
Location? 
Functionality?

For me the location is fine, I live in 
front of it. The functionality is not well 
organized; there is always trouble 
about it. People don’t know how to 
clean. 

It’s not very good, it’s always a mess. If 
I want to do my laundry it’s always full, 
and people forget their laundry in the 
machine. The location is fine. 

What do you think 
of the distribution 
of the different 
functions? Could 
anything occupy 
less space? Could 
anything occupy 
more?

You want to make it even smaller? 
Please no! I hope not! The kitchen 
could definitely be bigger. Maybe 
having a little bit of a hanging out 
[social] area, but definitely the kitchen. 

Maybe the living room could be 
smaller. It is a bit big. 
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Apartment 1 Apartment 2
Do you miss any 
features in your 
apartment?

Yeah, for example storage units in the 
kitchen, and I mentioned an oven. A 
freezer, also. I would like more than 
one chair. We just have one desk chair 
and if you want to invite someone or 
take a chair outside to have some sun 
you don’t have anything. Maybe a 
small table for the bed, we don’t have 
anything near the bed either. 

No! I mean the first day I came here I 
bought some stuff, like a table for the 
bed and some lights. 

What do you think 
about the size of 
your apartment? 

To small, I mean it’s functional, it 
works and you can live there but it 
could be way more comfortable and 
functional if it was just a bit bigger. 

The size is okay, enough for one 
person 

What’s your 
opinion about the 
layout of the 
apartment? Is it 
possible to furnish 
it in more than one 
way?

Yeah it’s possible. If the kitchen was in 
another part of the room and put the 
bed in the position of the kitchen, you 
could have a bigger kitchen but 
because of the electric insulation it is 
not possible. It’s hard to furnish. 

Yes that’s possible, just a little bit small 
for the bed, but I can move it around. 

Do you think that 
you get enough 
daylight during the 
day?

I do because the sun goes in my 
apartment every day. 

Yeah I think it’s good. 

Do you think that 
your apartment is 
aesthetically 
pleasing?

No! Yeah of course. I never really think 
about it, but its’ not falling apart at 
least. 

What’s your 
opinion about the 
chosen materials 
(flooring, splines, 
doors etc.)? Do 
they feel 
cheap/genuine?

You can see its really cheap materials. 
Though the insulation between the 
apartments is good, you normally don’t 
hear your neighbours, but for example 
if you hang out on the terrace you can 
always get a splinter because it’s not 
oiled or anything. 

They feel cheap, because a lot of 
things broke in the apartment like the 
handle on the door, and in the 
bathroom. 

Is it noisy? No! No it’s not. Sometimes I hear my 
neighbours, but not that much. 
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Apartment 1 Apartment 2
What do you think 
about the location 
of the apartment? 
Distance to the 
University? To the 
city centre? 

Regarding the price for example, it’s 
too expensive, they are charging us 
too much. It’s too far from the city 
centre. I mean it’s nice to be away, but 
then the price should be lower. 

It’s really good. I can go to A6, Lidl and 
the bus station, but a little bit too far 
away from the other accommodations. 
Its only 20 minutes by bus to the city 
and the university. 

What’s your 
opinion about the 
surroundings? The 
courtyard for 
example? 

It’s really nice you have the forest, the 
Lidl close enough. 

Its good and I have nothing to say 
about it. 

Do you feel safe 
here? 

Yeah, well until a couple of months 
ago, when someone told us to close 
the door because someone was 
stealing. We have also Jehovah 
witnesses and some guy selling food in 
his backpack. 

Yeah, you just have old people around 
and they looked at us when we smoke. 

Are there any 
common areas? 
What’s your 
opinion about 
those? 

Yeah, bad organized, bad cleaning 
system, the camera is too much; we 
should be able to have our spare time 
without being watched. The furniture 
could be improved and we don’t have 
any pool table or football table, we just 
have a TV. We also have another 
room, which was a former laundry 
room, which was supposed to be open 
when we arrived, but it’s still closed 
and we don’t know what happen in 
there. 

The common house is really great, it’s 
nice, and we can sit and talk with 
people. It could be better like in Råslätt 
but it’s enough. 

What’s the best part 
about your 
apartment? 

The best part? It’s easy to clean? I 
don’t know? 

The best part? No I don’t know. There 
is no part, which could be best. 
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Apartment 1 Apartment 2
What could be 
improved? 

The distribution mainly and also the 
furniture, it’s just minimal. 

A better shower should be great, 
because I am tired of cleaning it after 
each use. And maybe a bigger kitchen, 
that could be great, but it’s okay. 

Which feature in 
your home is the 
most important to 
you? Why? 

The kitchen, because I like to cook. 
But here I can’t cook, I don’t have an 
oven and I don’t have the space. 

The radiator, to warm yourself. 

Why did you 
choose this 
apartment? 

I didn’t choose it, I actually applied for 
another accommodation but the 
university relocated me. 

The first I wanted to be with other 
people and this was my last choice. 
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How old are you?
What do you study?

How long have you 
lived here?
What do you pay in 
rent?
What’s included in 
your rent?
What’s your 
opinion about your 
rent?

How often do you 
cook in your 
apartment?

Do you think that 
you have enough 
space in your 
kitchen?

What do you think 
about the kitchen 
equipment? Do you 
miss anything?

How often do you 
study in your 
apartment?

Do you think that 
there is enough 
room to study?

How often do you 
invite people to 
your home?

Apartment 3 Apartment 4
I’m 23. I’m 20. 
International Marketing for my Master 
Degree. 

I study journalism. 

Since August 2014. I have lived her for three months now. 

3912kr. 3912 kr. 

Everything. Everything is included. 

It’s too expensive. Of course, you have 
your own bathroom and kitchen, but 
looking at where Ekhagen is located, 
and the distance to University, and the 
bus card you have to pay for, it’s too 
high. In Råslätt they get a discount on 
the bus card, and I wish that we had 
that here. 

It’s too expensive. Of course, you have 
your own bathroom and kitchen, but 
looking at where Ekhagen is located, 
and the distance to University, and the 
bus card you have to pay for, it’s too 
high. In Råslätt they get a discount on 
the bus card, and I wish that we had it 
here. 

At least once a day Never. I’m a really bad cook. Also I 
have a boyfriend here who has a really 
big kitchen, so I’m always going there. 
So it has to do with my own situation, 
and nothing to do with the apartment. 

Absolutely not. I have to build 
pyramids for my dishes and if I want to 
cut something I will have to use my 
working desk because I don’t have 
enough space. 

No. That’s probably the reason for why 
I don’t cook there. 

No, the equipment is okay, but I really 
miss a microwave or a real oven. 

The basic equipment is there, but the 
stuff you need when you really want to 
cook is not there, like an oven. It’s not 
in the community room either, 

Every day. Never, I go to the library 

Yeah, I think it’s not bad for studying, 
but I miss somewhere to store my 
course materials. Somewhere where I 
can keep my things. 

Definitely 

Almost every day. Once I had a party, but that was the 
only time. Mostly we meet in the 
common room, or go to other student 
accommodations, like Villhelmsro. 
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Do you think that 
you have enough 
space in your 
apartment for 
inviting people?

What do you think 
about the size of 
the bathroom?

What’s your 
opinion about the 
storage 
possibilities in your 
apartment? Is it 
enough?

What’s your 
opinion about the 
laundry room? 
Location? 
Functionality?

What do you think 
of the distribution 
of the different 
functions? Could 
anything occupy 
less space? Could 
anything occupy 
more?

Apartment 3 Apartment 4
Yeah No, I only have one chair. If I had more 

chairs, I think that you could have a 
nice get together or a pre party without 
a problem. 

The size of the bathroom is okay. That’s okay. 

No, I think it’s not enough. I would like 
to have more storage near the desk, 
like a bookshelf, and more in the 
kitchen. 

Yes.

I’ve never had any real problem with 
the laundry room, because I know 
when people are not using it. I use it in 
the morning, so I don’t have any 
problems. The location is perfect, just 
in front of my door! 

It’s great that we don’t have to pay for 
laundry. There are always washing 
machines available. But I don’t go 
there in the weekend, so that’s why. 
It’s very positive in my opinion. 

Yeah, the kitchen could be bigger. I 
would have put the kitchen along the 
long side of the wall so it could be 
longer. I would have accepted to have 
a smaller bedroom. 

Nothing could be smaller. Maybe make 
room for a window, because light from 
only one side is not good. I spend most 
of my time outside or in town. It’s not 
nice to be your room when it’s good 
weather. The rooms are very deep, 
and the light doesn’t reach the kitchen. 
If I’m there I have to put on the kitchen 
light. 
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Do you miss any 
features in your 
apartment?

What do you think 
about the size of 
your apartment? 

What’s your 
opinion about the 
layout of the 
apartment? Is it 
possible to furnish 
it in more than one 
way?

Do you think that 
you get enough 
daylight during the 
day?

Do you think that 
your apartment is 
aesthetically 
pleasing?

What’s your 
opinion about the 
chosen materials 
(flooring, splines, 
doors etc.)? Do 
they feel 
cheap/genuine?

Is it noisy?

Apartment 3 Apartment 4
No. No. But what I do miss is information 

about what you need to bring when 
you move here. You don’t know in 
what kind of place you will live in as an 
international student, so the 
information there could be better. 

I think the size is just right for a one-
person apartment. It’s optimal. 

I think it’s okay. I don’t have any 
comments about the size. 

Actually, we’re not allowed to move 
around stuff I think. I know a few 
people who moved things around, and 
it looks nice, but I didn’t move it. 

Yes, of course, definitely. That’s really 
good. You can make it your own thing. 
It is basic enough so that you can 
make it your own home. 

Yes, we have big windows. It’s pretty 
nice. 

No,.I already answered this 

Yes, it’s all new. It’s hard to find it ugly, 
because it’s all new. It’s white and 
clear wood. It’s a simple design that 
everybody could find good looking. 

Yes, it satisfied me, but I really use it 
more like a hotel than an actual 
apartment. 

No, they feel really good. It’s all the 
colors I like in houses in general. 

It doesn’t feel cheap at all. 

No. I’m really amazed with that. It’s 
absolutely not noisy. 

No. It’s really quiet. Very well 
insulated. But I don’t have a neighbour 
next to me, so that might be the reason 
for why. 
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What do you think 
about the location 
of the apartment? 
Distance to the 
University? To the 
city centre? 

What’s your 
opinion about the 
surroundings? The 
courtyard for 
example? 

Do you feel safe 
here? 

Are there any 
common areas? 
What’s your 
opinion about 
those? 

What’s the best part 
about your 
apartment? 

Apartment 3 Apartment 4
I think it’s okay. I like the location. It’s 
near the forest, and I like to go running 
there. I also don’t think we’re not too 
far away from the city centre. We have 
the bus. The problem is that the bus 
doesn’t go late at night, and then you 
must take a cab. That’s when the 
location is a negative thing. 

It’s really bad. The things is that when 
we were choosing the apartments, it 
said it would be a ten minute bike ride 
to the University, but it’s more of a 20 
minute bike ride downhill, and a 30 
minute bike ride uphill, so they lied 
about that. You want honest facts 
about where the apartment is. It’s far 
away from the city and if I would have 
known that now, I would not have 
chosen this apartment. 

It’s pretty okay. It’s really beautiful, and they really 
made an effort here, when you see the 
grass and stuff, to make it feel cozy, 
but I must say, I would really like to live 
at another place, for example Dalvik, 
where a lot of Swedish students live. 
Either that or near the city centre, for 
instance like in Delta house, where 
there is much more going on. Ekhagen 
is just so quiet. I prefer the shorter 
distance to city centre. 

Yes Yes, I really do. 

I think the common area is a nice idea, 
but we’ve had some troubles with it. 
People said it was too dirty, so they 
closed it and we didn’t have any 
access to it anymore, which was very 
annoying. But basically, it’s a very 
good place. 

t’s okay. It’s “lagom”, as you Swedes 
say. 

I would say that it’s a place for me; 
where I have my own place to be. 

That I could make it my own. 
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What could be 
improved? 

Which feature in 
your home is the 
most important to 
you? Why? 

Why did you 
choose this 
apartment? 

Apartment 3 Apartment 4
The kitchen should have more space. Do something about the lighting inside 

of the room. You don’t need to add an 
extra window, just make it brighter. 

My working desk. Because that’s 
where I have to study. All night. 

My bed, because it’s really cozy. 

I chose this because this time I wanted 
to have an apartment on my own, and 
this was the only option available. 

Because I thought it was close to the 
University. Looking back, I thought that 
I could really use my own place, but 
now I would be willing to share a 
kitchen for instance. 
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How old are you?
What do you study?

How long have you 
lived here?
What do you pay in 
rent?
What’s included in 
your rent?
What’s your 
opinion about your 
rent?

How often do you 
cook in your 
apartment?

Do you think that 
you have enough 
space in your 
kitchen?

What do you think 
about the kitchen 
equipment? Do you 
miss anything?

How often do you 
study in your 
apartment?

Do you think that 
there is enough 
room to study?

How often do you 
invite people to 
your home?

Apartment 5 Apartment 6
21 years old 35
Computer science in JTH IT management and innovation 

7 months Since September. 7 months. 

3912kr. 3912kr. 

Everything is included. Everything 

It’s too high. Cause I saw some 
apartments in the city centre where 
you have exactly the same space with 
the exact same stuff inside, for one 
hundred euro less, but I think they 
make profit of us international 
students. 

It’s just a little bit too high for the things 
we get. I mean, you have internet and 
8 minutes of hot water. But it’s just a 
bit overprized, like 500kr. 

Twice a day. Like two times at least per day 

For the size of the apartment it’s okay, 
but we only have two stove plates. A 
third could be great. 

No, I would like more space for the 
sink or another plate and a bigger 
oven. 

Yeah, a microwave and we bought a 
lot on our own when we arrived. There 
were only two pans and three cooking 
pots, two knifes and that was all. So it 
was not so much. 

No I have the necessary things, but I 
have bought a lot of stuff. 

I prefer studying in the university, but 
for work on my own it’s three or four 
hours a day. 

Every day, 2-3 hours. 

Yes, we have a desk and a chair, and I 
don’t need more to study. 

The necessary, not the best but I can 
study anywhere. 

I don’t know, maybe once a week. My girlfriend comes every day, so 
every day I have someone there 
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Do you think that 
you have enough 
space in your 
apartment for 
inviting people?

What do you think 
about the size of 
the bathroom?

What’s your 
opinion about the 
storage 
possibilities in your 
apartment? Is it 
enough?

What’s your 
opinion about the 
laundry room? 
Location? 
Functionality?

What do you think 
of the distribution 
of the different 
functions? Could 
anything occupy 
less space? Could 
anything occupy 
more?

Apartment 5 Apartment 6
Space is enough, but we have just one 
bed and one chair, so like to sit or 
something is wired. We have to sit on 
the floor. If I had chairs there would be 
space for them, for a preparty there is 
enough space. For 5-6 persons, but if 
we are more we move to the common 
house. 

Yes, 1-2 persons. 

It’s enough. I have no complaints 
about the size. For one person it’s big 
enough. It could be smaller. If you are 
a guy it could be smaller, but for a girl 
it’s more difficult. For me it’s enough. 

I have a big bathroom, I am in the old 
apartments, it’s okay, pretty cool. 

No! We have, like, only one wardrobe 
and if you want to put some stuff for 
your studies you have to put it on your 
desk because you have nothing 
included. You have to buy something 
on your own. There is space for a 
bookshelf if you want to buy one, but 
you didn’t have it when you arrived. 

I have to put my luggage on top of the 
closet. It’s not enough, just one 
wardrobe. 

The functionality is good but the 
people are not on time to pick their 
clothes so you have to wait to have 
your washing machine. The location is 
good. I just use it once a week. 

I don’t like it. People are not respectful. 
They give us a responsibility that the 
landlord should do, like cleaning the 
laundry room. The machines are in 
Swedish so for an international student 
it would be better to have labeling in 
English. I don’t care about the location, 
it’s okay. 

There could be a bit more space for 
the kitchen and a bit less space for the 
bedroom. 

I haven’t thought about it really, the 
wardrobe takes a lot of space. The 
kitchen could be bigger too. 
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Do you miss any 
features in your 
apartment?

What do you think 
about the size of 
your apartment? 

What’s your 
opinion about the 
layout of the 
apartment? Is it 
possible to furnish 
it in more than one 
way?

Do you think that 
you get enough 
daylight during the 
day?

Do you think that 
your apartment is 
aesthetically 
pleasing?

What’s your 
opinion about the 
chosen materials 
(flooring, splines, 
doors etc.)? Do 
they feel 
cheap/genuine?

Is it noisy?

Apartment 5 Apartment 6
A TV, microwave, a real oven and a 
couch, but a couch is quite expensive 
so I can understand that they don’t put 
it in our apartment. 

A bigger oven could be helpful and a 
small dining table, I have one but I had 
to buy it. 

That’s okay! The size of the apartment 
is normal, 18 m2 is good for a student, 
it’s enough. 

It's a little bit small, but its’ okay for one 
person. 

There are not so many spots where 
you can move your furniture. It’s a bit 
too big for the other walls. There are 
two spots for the bed, and it’s quite 
hard to furnish. 

Of course it’s possible, but it needs a 
division inside, like a separate part for 
sleeping would be nice, not a wall but 
you know just for making it a bit more 
private. You cannot move the 
wardrobe. I mean my girlfriend has 
moved her apartment several times so 
it’s okay. 

No, there is only one window, if it’s bad 
weather I put my light on. If its sunny I 
get sunlight and I am kind of north so 
its worse. If I want to cook I put the 
light on because the kitchen is in the 
other end of the room. 

Yes, I think I have enough daylight, we 
have a big window. 

No! From the outside its okay, but from 
the inside its just Ikea stuff. 

No of course not. 

It’s standard. I like the floor because its 
wood but the walls are standard. 

It’s not aesthetic and it’s low quality 
materials. 

No. Absolutely not! I can do as much 
noise as I want and the neighbours 
hear nothing. 

No, I had a problem with a neighbor, I 
put on music and she was sensitive. 
But I’ve had 4 neighbors so far and 
they don’t hear me. 
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What do you think 
about the location 
of the apartment? 
Distance to the 
University? To the 
city centre? 

What’s your 
opinion about the 
surroundings? The 
courtyard for 
example? 

Do you feel safe 
here? 

Are there any 
common areas? 
What’s your 
opinion about 
those? 

What’s the best part 
about your 
apartment? 

Apartment 5 Apartment 6
It’s okay. It’s not in the city centre but 
still 400 euro, and you have to pay 
extra for the bus. But Ekhagen is nice. 

A little bit far, 3,8km walking but it’s 
okay, not that crowded and its calm. 
We have a 2 minute walk to the forest 
so it’s good. 

There are shops very close to here, 
and the mountain, the surrounding is 
okay. You can’t walk on the grass but 
it’s okay. You can stay outside for the 
sun because you have enough space. 

Very dirty, there is a lot of cigarettes on 
the ground. Nobody cares, not even 
the landlord. 

Yeah. I feel safer in Sweden than 
France. 

Yes, No trouble at all, but there are a 
lot people from the street visiting like 
Jehovah Witnesses and people selling 
food. 

Yes there is a common room with a 
TV. Its open, but empty most of the 
time because I think people are a bit 
shy. I think it’s cool that we have it. 

I don’t use them really, I don’t like them 
so much, and I don’t care really. 

I like my bed! The best part of my 
apartment is my kitchen. 

That I don’t share. My apartment is 
clean, and sometimes when you share 
you don’t really know your roomie. 



15

What could be 
improved? 

Which feature in 
your home is the 
most important to 
you? Why? 

Why did you 
choose this 
apartment? 

Apartment 5 Apartment 6
Maybe more material when you arrive, 
because it looks very empty when you 
arrive. 

Quality of materials, the kitchen, the 
common areas. 

The fridge, because I can store my 
food there. 

The kitchen, because I spend a lot of 
time cooking and I love cooking. 

I didn’t choose it, I asked the university 
for three other accommodations, but I 
said put me in Ekhagen, I don’t know 
why. 

Well really before coming I saw the 
accommodation and I saw it was not 
very close to the university and the city 
center, I like that. And that I don’t have 
to share. 
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How old are you?
What do you study?

How long have you 
lived here?
What do you pay in 
rent?
What’s included in 
your rent?
What’s your 
opinion about your 
rent?

How often do you 
cook in your 
apartment?

Do you think that 
you have enough 
space in your 
kitchen?

What do you think 
about the kitchen 
equipment? Do you 
miss anything?

How often do you 
study in your 
apartment?

Do you think that 
there is enough 
room to study?

How often do you 
invite people to 
your home?

Apartment 7 Apartment 8
24, 22 22
Computer science at JTH. Nothing, 
I’m looking for work 

International affairs 

Since August. Three months now. 

3912kr 3912 kr. 

Electricity, Water, internet , laundry Everything. 

It’s a bit expensive compared to other 
accommodations. If you compare it 
with Råslätt you get the double for 
2000kr more and you are more far 
away from centrum. So it's a bit 
expensive. 

Appropriate. It could maybe be a little 
bit cheaper, because nowadays some 
things are starting to fall apart, and I 
think they should adapt it accordingly. 

Every time we want to eat. We don’t 
eat out that often but that can happen 
too. 

Almost once a day. 

The size is too small if you really want 
to cook. 

Sometimes I wish I had more. It’s a bit 
small, and if you want to cook 
something that’s a bit complicated, it’s 
hard. 

In the beginning we had to buy a lot of 
stuff. A microwave. In the beginning 
there was a microwave in the common 
house  but it was often broken so they 
removed it. 

No. I’m very happy that I have a 
freezer. Not every apartment in 
Switzerland has that, so I’m happy 
about that. 

Depends, but 6-7 hours per week. Quite a lot actually. I study a few hours 
every day in my apartment. 

Yeah it’s enough. Yes, there’s room for a quite big desk. 

Depends! One per day at least. Not that often. I usually go to other 
peoples places instead. 
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Do you think that 
you have enough 
space in your 
apartment for 
inviting people?

What do you think 
about the size of 
the bathroom?

What’s your 
opinion about the 
storage 
possibilities in your 
apartment? Is it 
enough?

What’s your 
opinion about the 
laundry room? 
Location? 
Functionality?

What do you think 
of the distribution 
of the different 
functions? Could 
anything occupy 
less space? Could 
anything occupy 
more?

Apartment 7 Apartment 8
Yeah, it’s okay but complicated 
because we have two beds, because 
we are two. People just lay on the bed. 
We have enough space for everyone 
to sit on the bed. 

Not really, but we have the common 
room for that. On the other hand, I 
wouldn’t use the common room, 
because it feels so impersonal. That’s 
why I go to other peoples places 
instead. 

It’s okay. The only problem is the 
shower. The floor is regular and we 
have to remove all the water each 
time. 

It’s pretty big. I expected a smaller 
one. It’s very spacious 

For one yes, for two we have to 
manage like Tetris. 

It would be good if we had some more, 
because it’s pretty cramped 
everything. Especially the bathroom. 
You could buy something yourself, but 
I’m not here that long so it’s not worth 
it. 

The location is okay in the middle of 
the whole accommodation, but there 
are to less washing machines and 
dryers for 180 persons. No 
organisation so people can do laundry 
whenever they want and they can 
forget their laundry for two or three 
hours and people are always 
complaining. We have a Facebook 
group and all posts are about the 
laundry room. 

Yes, there are so many machines. If 
you’re there early in the morning, you 
can use as many machines as you 
want to. The laundry room is pretty 
central, but I’ live kind of far away, so I 
don’t like walking back and forth. 

The kitchen. If you want to prepare 
something we have just 40cm to 
prepare the food and this is on the new 
apartments. In the older there is less 
space. If you are a student and you 
want to eat student food, but if you 
really want to cook something, it’s 
difficult. We have to buy another table 
to prepare.  

Nothing could be smaller. Maybe the 
kitchen could be bigger. 
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Do you miss any 
features in your 
apartment?

What do you think 
about the size of 
your apartment? 

What’s your 
opinion about the 
layout of the 
apartment? Is it 
possible to furnish 
it in more than one 
way?

Do you think that 
you get enough 
daylight during the 
day?

Do you think that 
your apartment is 
aesthetically 
pleasing?

What’s your 
opinion about the 
chosen materials 
(flooring, splines, 
doors etc.)? Do 
they feel 
cheap/genuine?

Is it noisy?

Apartment 7 Apartment 8
Microwave and an oven to cook real 
food and a timer. 

I can’t turn of the ventilation, which is 
noisy. 

It’s enough even for two people. In the 
beginning it was hard but now its okay. 

It’s perfect. I don’t need a bigger 
apartment for myself, but it is still big 
enough. Maybe it’s just because I’m 
not staying here for a very long time. It 
doesn’t have to be bigger, for me. 

Yeah it is. We changed the first layout. 
Actually you can.  

It is possible, but I liked the way the 
furniture were arranged. 

No we just get sunlight in the morning 
and not in the afternoon. 

Yeah, I have a pretty big window, and 
my apartment is facing the sunny side. 

Yes I think it’s pleasing. It’s better looking than Råslätt. But yes, 
I do kind of like the looks. 

The chosen materials are not having 
any good quality because they are 
cheap and break easily. For example 
the light on the kitchen fan broke and 
the door handle does often pull out. 

They feel cheap. Bad quality, and 
cheaply done. 

No it’s not noisy. The insulation is very 
good. 

Not at all. 
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What do you think 
about the location 
of the apartment? 
Distance to the 
University? To the 
city centre? 

What’s your 
opinion about the 
surroundings? The 
courtyard for 
example? 

Do you feel safe 
here? 

Are there any 
common areas? 
What’s your 
opinion about 
those? 

What’s the best part 
about your 
apartment? 

Apartment 7 Apartment 8
It’s quite far from the centrum and the 
bus is not going that often. 

I hoped that it would be closer, but on 
the other hand there are several 
busses. I’ve adapted to it, but I wished 
it was closer to everything. 

But it’s quite a good place, quiet, a big 
garden where you can make 
barbecues and we have a common 
house. We have a lot of grass and the 
view is nice.  

It’s nice 

Not for living it’s quite safe. We just 
have some Jehovah witnesses coming 
and a person selling food. 

Yes. 

Yes! It’s quite nice with a lot of space, 
lot of couches and a TV. But the 
problem is the dirt. For the price we 
pay they should hire a person to clean 
it. 

I never go there, because it smells so 
bad. I really don’t feel comfortable 
there. It’s not very cozy 

The insolation, it’s really good in 
winter. At minus ten you are not cold. 

My big desk 
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What could be 
improved? 

Which feature in 
your home is the 
most important to 
you? Why? 

Why did you 
choose this 
apartment? 

Apartment 7 Apartment 8
The kitchen and the furniture. If you have the shades open, everyone 

can see into your apartment. It would 
be cool if they fixed that somehow. I 
want some more privacy 

The Kitchen. I love to cook. My bed, because I use it as a sofa as 
well 

First of all I wanted to be alone with 
Sarah and it was the only apartment 
online for one person. I wanted a flat 
for myself and Sarah, a single flat. 

For privacy reasons. It looked nice on 
the pictures in the advertisements. I 
thought it was located at the lakefront, 
but that wasn’t true. I can see the lake 
from here however. 
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How old are you?
What do you study?

How long have you 
lived here?
What do you pay in 
rent?
What’s included in 
your rent?
What’s your 
opinion about your 
rent?

How often do you 
cook in your 
apartment?

Do you think that 
you have enough 
space in your 
kitchen?

What do you think 
about the kitchen 
equipment? Do you 
miss anything?

How often do you 
study in your 
apartment?

Do you think that 
there is enough 
room to study?

How often do you 
invite people to 
your home?

Apartment 9 Apartment 10
22 years 25
Industrial design IT-management and innovation. 

For nearly one year, maybe 8 months. 7 months

3912kr (+50kr bank tax) 3912kr.

Everything Everything.

Too high, because some people have a 
bigger room and all the same 
commodities like Wi-Fi, kitchen and 
bathroom. Maybe it’s private, but not 
that big. Everything is squeezed into 
one room. 

I mean compared to the other things, 
and considering it’s a new one, I would 
say it’s still acceptable maybe a bit too 
high, but in general it’s acceptable. 

At the first months very often, now just 1-
2 times a week.

Basically once a day 

Yeah, I don’t think we need much more, 
just for heating up things 

Yes I have almost

They have this oven, but it doesn’t 
really work for so much. It would be 
much better with a microwave. 

I miss an oven

I never study at my apartment. Only in 
exam periods. 

Always

For my studies, yes! Yes

Very often! Twice a week, not big party 
but for a cup of coffee.

Never
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Do you think that 
you have enough 
space in your 
apartment for 
inviting people?

What do you think 
about the size of 
the bathroom?

What’s your 
opinion about the 
storage 
possibilities in your 
apartment? Is it 
enough?

What’s your 
opinion about the 
laundry room? 
Location? 
Functionality?

What do you think 
of the distribution 
of the different 
functions? Could 
anything occupy 
less space? Could 
anything occupy 
more?

Apartment 9 Apartment 10
No, I have to sit on the bed and the 
guests on the chair or the floor or also 
on the bed. But there is place for more 
chairs, not more than four then. 

Yes

I think it’s quite okay. It’s large enough  

No I don’t think it’s enough. I don’t have 
a lot in my apartment. For clothes it’s 
okay, but my big luggage is standing 
around. 

No it’s not enough, I bought a couple of 
storage units. 

It’s a mess, but I think it’s more about 
the people not about the function. The 
location is super good. 

I think it’s okay. I don’t see so many 
issues, but I don’t care about washing 
at night. 

Smaller? No I don’t think so! I’d like 
room for a bigger bed. 

There is no part that could be smaller, 
but maybe the bathroom, but it’s 
already one of the smaller bathrooms 
so it’s okay. I would say the kitchen 
could always be larger. 
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Do you miss any 
features in your 
apartment?

What do you think 
about the size of 
your apartment? 

What’s your 
opinion about the 
layout of the 
apartment? Is it 
possible to furnish 
it in more than one 
way?

Do you think that 
you get enough 
daylight during the 
day?

Do you think that 
your apartment is 
aesthetically 
pleasing?

What’s your 
opinion about the 
chosen materials 
(flooring, splines, 
doors etc.)? Do 
they feel 
cheap/genuine?

Is it noisy?

Apartment 9 Apartment 10
No I think I have just what I need: water, 
electricity, heat, but a TV would be 
great. 

Cable Internet and a second light next 
to the bed. 

I think it’s little, for what we pay. It’s enough

Yeah actually I made this kind of 
arrangement of the table, but it depends 
on what I do. If I am alone I put the 
table in one side and when I have 
guests I put it strategically so they can 
sit on the bed, we can be four people 
around it then. 

Well at least it’s possible to move the 
desk, so that’s okay, but you cannot 
really change too much. 

I think it’s too much, from 7 am until 
noon, I can’t sleep. 

I get more than enough, I get heated 
up.

I think it’s too sad. Very grey. No I would say in generally it looks quite 
good.

They are easy to clean, just to swipe 
everything up. The feel cheap, like a 
sticker on the floor. 

Well it feels like IKEA of course, but I 
mean the floors are easy to keep clean, 
but the doors are swinging in the wind. 
So I am not so happy about the 
materials, especially the doors. And the 
insulation is not that good it feels cheap. 

No! You can do as much noise as you 
want and no one hears. You can listen 
to as loud music as you want. 

Well if it’s closed then it’s quite good. 
You don’t hear so much, just if people 
shout. 
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What do you think 
about the location 
of the apartment? 
Distance to the 
University? To the 
city centre? 

What’s your 
opinion about the 
surroundings? The 
courtyard for 
example? 

Do you feel safe 
here? 

Are there any 
common areas? 
What’s your 
opinion about 
those? 

What’s the best part 
about your 
apartment? 

Apartment 9 Apartment 10
The distance to university is too long. 
It’s not good for the amount of money 
we pay; we pay a lot of money. 

It’s okay compared to what I am used 
to. It’s nice that the bus stop is in front 
of the door so I don’t have any issues 
with the location. 

It depends. We have this supermarket 
but nothing else. We can go out, but not 
so much more. We actually do have a 
football court but I think it’s more about 
the people not what you have. 

Well, the good thing is that you have all 
the stores around Ekhagen, but here is 
just some simple stuff. Otherwise I 
mean the hill and the forest is great, but 
here it is quite boring. 

Yes! Sometimes I leave the door 
unlocked. I really don’t notice, if I 
remember I lock, but I am not worried. 

Yes!

Yeah we have, but it’s shit. We have 
security cameras and very old furniture. 
They told us that we would get a new 
living room, but they bought the 
furniture second hand. 

Yes there are, and well after the little 
issue last year I would say that things 
suit the purpose for us. We still miss 
another TV and it could be improved. 

Privacy In general I think the position of the 
apartment. It’s in the middle and I have 
a lot of light. 
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What could be 
improved? 

Which feature in 
your home is the 
most important to 
you? Why? 

Why did you 
choose this 
apartment? 

Apartment 9 Apartment 10
The price More space for the kitchen.

Wi-Fi, because I check a lot of things. I 
can search for information and watch 
movies. It’s also good to for keeping in 
touch with my relatives. 

Probably the Internet, because then you 
can entertain yourself. 

Because of the privacy, it was my first 
choice. 

I didn’t choose it, it was given to me. I 
choose this because it was an 
apartment for one person. 
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How old are you?
What do you study?

How long have you 
lived here?
What do you pay in 
rent?
What’s included in 
your rent?
What’s your 
opinion about your 
rent?

How often do you 
cook in your 
apartment?

Do you think that 
you have enough 
space in your 
kitchen?

What do you think 
about the kitchen 
equipment? Do you 
miss anything?

How often do you 
study in your 
apartment?

Do you think that 
there is enough 
room to study?

How often do you 
invite people to 
your home?

Apartment 11 Apartment 12
22 22
Computer Science Engineering at JTH 

Since August last year. Since January 

3912kr 3912

Everything Everything 

That’s a hard one, compared to my 
home country it is way cheaper, but 
compared to other accommodations it is 
much more expensive. 

The apartment is worth it, even though 
it might be expensive 

Daily, twice a day One and a half time per day 

Not enough, could be bigger Depending on what I cook. It’s easy to 
cook less complicated things like pasta, 
but I can’t do anything too complicated. 

A real oven would be nice. I don’t think so. Maybe a microwave, 
but I can live without it. 

Never, I do it in the university I usually study at school. Almost never 
in my apartment. 

Yes Yes

Not so often these days. I usually don’t. 
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Do you think that 
you have enough 
space in your 
apartment for 
inviting people?

What do you think 
about the size of 
the bathroom?

What’s your 
opinion about the 
storage 
possibilities in your 
apartment? Is it 
enough?

What’s your 
opinion about the 
laundry room? 
Location? 
Functionality?

What do you think 
of the distribution 
of the different 
functions? Could 
anything occupy 
less space? Could 
anything occupy 
more?

Apartment 11 Apartment 12
Yes I suppose. 

They are enough It’s good 

There is problem of organisation, 
otherwise it is fine. There is a lot of 
drama about it though. 

It’s enough. More could be great of 
course, but I can live without it. 

No, I don’t think anything could be 
smaller. The kitchen could maybe be 
bigger. 

It’s good that it is located in the middle 
so that it’s close for everyone. Ten 
washing machines are not enough. 
Sometimes people forget their clothes 
and then that machine is occupied. 
More machines would be nice. 

No No I don’t anything could be smaller. I 
don’t know what could be bigger either. 
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Do you miss any 
features in your 
apartment?

What do you think 
about the size of 
your apartment? 

What’s your 
opinion about the 
layout of the 
apartment? Is it 
possible to furnish 
it in more than one 
way?

Do you think that 
you get enough 
daylight during the 
day?

Do you think that 
your apartment is 
aesthetically 
pleasing?

What’s your 
opinion about the 
chosen materials 
(flooring, splines, 
doors etc.)? Do 
they feel 
cheap/genuine?

Is it noisy?

Apartment 11 Apartment 12
It’s enough   Probably not. 

It’s fine. Pretty nice. Almost too big for me. 
Bigger is of course better, but I could 
live somewhere smaller 

Yes Maybe. If I have to move something, I 
have to move everything else. But it is 
possible. 

Not enough, on my side I just get some 
hours in the morning 

I live on the most exposed side, so yes.

Yes It’s bright and soft. It’s not like I hate it, 
but I don’t think it’s the most beautiful 
thing either. 

I like it! It feels okay. To be honest, I’ve never noticed. 

No No 
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What do you think 
about the location 
of the apartment? 
Distance to the 
University? To the 
city centre? 

What’s your 
opinion about the 
surroundings? The 
courtyard for 
example? 

Do you feel safe 
here? 

Are there any 
common areas? 
What’s your 
opinion about 
those? 

What’s the best part 
about your 
apartment? 

Apartment 11 Apartment 12
It is pretty good, not too far. Even if I have to take the bus, I think it’s 

alright. 

It’s pretty good. It looks good and it is 
calm. 

Quite good. We have almost everything 
we could want within 10 minute walk. 

Yes I do Yes 

Yes, Not enough people in there, but it 
is good. 

It’s alright 

That it feels comfortable My bed. 
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What could be 
improved? 

Which feature in 
your home is the 
most important to 
you? Why? 

Why did you 
choose this 
apartment? 

Apartment 11 Apartment 12
A bigger kitchen Maybe the kitchen. I can’t make 

anything complicated, because I don’t 
have enough space. But it couldn’t be 
bigger, because then the bathroom 
would be too small.

The part where I sleep It’s calm here. No noise 

Because I want to have my own private 
space, so Råslätt and other places are 
not so good for me. I want to have my 
apartment and do my work. 

I have some friends who were here last 
semester, and they recommended 
Ekhagen to me. 
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Lägenhet 13 Lägenhet 14
Hur gammal är du? 23 20 år 
Vad studerar du? Civilekonom Civilekonom på handelshögskolan 

Hur länge har du 
bott här? 

2 år Ett år 

Vad är hyran? 3155 kr 3155 kr 

Vad ingår i hyran? Allt förutom internet. Allt förutom internet. 
Vad anser du om 
hyran? 

Den är ganska låg i jämförelse med 
kompisar som bor i andra korridorer, 
men egentligen är det ganska mycket 
för ett litet rum. 

Jag tycker hyran är ovanligt låg i 
jämförelse med andras hyra, så jag är 
väldigt nöjd med den. 

Hur ofta lagar du 
mat i din bostad? 

Nästan varje dag, men är i Göteborg 
ganska mycket. 

Jag brukar göra storkok under 
helgerna, på söndagarna. Annars lagar 
jag mat varje dag. 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme i ditt kök? 

Ja, men både och, det beror på om det 
är många som lagar mat samtidigt så 
är det lite trångt. 

Ja, det tycker jag. Jag är lite förvånad 
att man alltid har en spis ledig när man 
vill laga mat. 

Vad anser du om 
utrustningen i 
köket? är det något 
som fattas? 

Lite lite utrymme i kyl och frys samt 
skåp, skulle uppskatta mer. 

En diskmaskin saknas, men det är 
kanske för mycket begärt. Jag är nöjd 
med det vi har. Fast jag har bara två 
hyllor i kylskåpet, och det kan vara lite 
ibland, beroende på vad man vill få 
plats med. Oftast räcker det. 

Hur ofta studerar 
du i din bostad? 

Alltid, jag pluggar ju aldrig i skolan. Jag brukar inte kunna plugga hemma. 
Ska jag göra det så blir det i skolan. 
Hemma blir man distraherad, för där 
finns så mycket annat roligt man kan 
göra. 

Bilaga 2 - Intervjuer med studenter från Tändsticksgränd
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Lägenhet 13 Lägenhet 14
Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme för att 
studera? 

Ja där får man plats med skrivbord, 
men ibland sitter jag även i köket. 

Ja, men inte på rummet riktigt. Jag har 
ett bord som jag kan plugga vid, men 
jag tycker inte att det fungerar så bra, 
och då pluggar jag hellre ute i köket. 
Det fungerar bättre. 

Hur ofta umgås du 
med vänner i din 
bostad? 

Inte jätte ofta. Om man bjuder hem 
några kompisar och lagar mat och 
sedan äter tillsammans har jag ingen 
plats för det i rummet. Man måste sitta 
i köket med alla andra. 

Det blir inte så ofta vill jag säga. Vi 
brukar vara hos en kompis som har en 
egen, större lägenhet. 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
plats för att bjuda 
hem vänner? 

Jag har ju bara en säng där man kan 
sitta. 

Ja, men inte för jättemycket folk, men 
man kan bjuda hem lite vänner och 
bekanta. Det finns ju mycket plats i 
köket med. 

Vad anser du om 
storleken på 
badrummet? 

Det tycker jag är bra, det är stort och 
rymligt. 

Det räcker. Den är jag nöjd med. Jag 
begär inte så mycket av mitt badrum. 

Vad anser du om 
förvaringsmöjlighet
erna? Finns det 
tillräckligt med 
förvaring? 

Förrådet är ändå ganska bra, men i 
rummet är det för lite garderober. 

Jag använder inte mitt förråd alls just 
nu, för jag har inte haft behov att spara 
något. Men det är tillräckligt för att 
kunna gömma undan lite möbler om 
man skulle ha det. Garderoberna 
räcker till också. 

Vad tycker du om 
tvättstugan? 

Det är lätt at få tid., det är nästan alltid 
ledigt, så det funkar bra. 

Tvättstugan är alltid upptagen på 
söndagar. Det är typ omöjligt att få 
tvättider. Planerar man i god tid så får 
man ju tider i och för sig. Med tanke på 
att vi är så många så fungerar det 
ändå rätt bra. 
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Lägenhet 13 Lägenhet 14
Vad anser du om 
ytfördelningen 
mellan de 
funktionerna?

Jag tycker det är en ganska bra 
uppdelning 

Jag tycker att badrummet har en 
perfekt ytfördelning, för det är lagom 
stort, eller snarare lagom litet. För att 
vara 21 kvadrat så tycker jag att det 
går att göra rätt bra. 

Saknar du någon 
funktion i 
bostaden? 

Nej, men det tycker jag är bra som det 
är. 

Inget som jag kan komma på. 

Vad tycker du om 
storleken på din 
bostad? 

Det hade ju inte skadat om det var lite 
större eftersom man har det som 
sovrum, vardagsrum och så, men jag 
tycker ändå att det är helt okej. 

Jag har 21 kvadrat, och jag får plats. 
Att bo i korridor är en fördel för mig 
tycker jag. Det är mycket mer effektivt, 
att ha ett gemensamt kök, för då kan 
man dra ner på kostnaden på det viset. 
Då blir hyran lägre. 

Vad anser du om 
bostadens 
planlösning? Går 
det att möblera på 
flera sätt? 

Ja men man kan ju möblera på flera 
sätt, men en del sätt kanske blir lite 
konstiga. 

Garderoben sitter ju fast i väggen, men 
det stör inte. Jag har nog möblerat om 
tre gånger, och ställt sängen på tre 
olika platser och alla har ju fungerat. 
Man kan möblera om hur mycket man 
vill egentligen, så det är ganska 
smidigt på det sättet. Fönsteralkoven 
kan vara ett litet problem, men jag 
tycker att den passar in. 

Anser du att du får 
in tillräckligt med 
dagsljus under 
dygnet? 

Ja, jag brukar alltid ha persiennerna 
nerdragna. Men det är väl bra. Jag 
saknar inte solljus, har inte tänkt på 
det. 

Det är ett önskemål, att man skulle ha 
kvällssol, men nu ligger vi mot norr, 
och det är en nackdel. 
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Lägenhet 13 Lägenhet 14
Tycker du att din 
bostad är estetiskt 
tilltalande? 

Den är varken snygg eller ful, men det 
beror ju på vad man jämför med. Jag 
tycker ändå att rummet är snyggt och 
fräscht för att vara ett studentrum. Sen 
eftersom att man inte ska bo här så 
länge har inte jag orkat och brytt mig 
att fixa. 

Inte direkt faktiskt. Det kan jag inte 
påstå, men man får ju inreda det själv 
så att det blir bra. 

Vad tycker du om 
de använda 
materialen i 
bostaden? Känns 
dem gedigna? 

Jag brukar inte tänka på det, men jag 
gillar att det är vitt och fräscht. Jag 
brukar inte tänka på andra saker. 

Man vet ju att det är bra gjort. Inget 
fuskbygge. Man kan inte klaga direkt. 
Plastlisten i duschen som stoppar 
vattnet i duschen har börjat lossna 
dock, så nu kan vattnet rinna ut. 

Är det 
högljutt/bullrigt? 

Jag stör mig inte så jätte mycket, men 
när akademien är öppet så hörs det ju, 
men annars stör det inte. Om det är 
fest kan det höras mycket då jag bor 
intill köket. 

Ibland hör man tågen från resecentrum 
men det är inte så farligt. Studentkåren 
hör man på onsdagar. Det kunde varit 
bättre ljudisolerat helt klart. Men jag 
har inget att klaga på. Jag klarar av 
högre ljud ibland. Grannarna brukar 
man inte höra så mycket. Från resten 
av korridoren är det jättebra isolerat. Är 
det fest i köket hör jag inte det om man 
stänger dörren. 

Vad anser du om 
bostadens läge? 

Det tycker jag är bra. Det ligger nära till 
allt och lätt att gå vart man än ska. 

Läget gillar jag absolut. Det är jättebra, 
särskilt för det här priset. Högsta betyg 
till det! 
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Lägenhet 13 Lägenhet 14
Vad anser du om 
omgivningarna? 

Det är mysigt. Det är väll ett mysigt ställe. 

Känner du dig 
trygg? 

Ja det gör jag. Det är ju vissa alkisar 
som går förbi ibland men de har ju 
aldrig gjort någonting, kanske börjat 
prata, men de är inte hotfulla. 

Ja det gör jag 

Finns det 
gemensamma ytor? 
Vad tycker du om 
dessa? 

Smutsigt, stökigt. Jag har ju tyckt att 
det är skönt att det är gemensamt så 
att man inte behöver vara ensam. Men 
det är ganska smutsigt. 

Jag tycker det är väldigt viktigt att ha 
gemensamma ytor. Jag är jättenöjd 
med köket. Det funkar också som ett 
allrum där man träffar folk. Jag tycker 
att jag använder det mycket, men inte 
så mycket som jag vill. 

Vad är det bästa 
med din bostad? 

Då får jag nog ändå säga läget. Jag 
tycker det är nära till allt som jag 
behöver ha nära. 

Läget, den låga hyran och att det är en 
korridor. Jag tycker att korridor är ett 
bra sätt att bo på som en student. Man 
får kontakter med andra studenter, och 
det drar ner på kostnaderna. En 
perfekt lösning för studenter. 

Vad kan förbättras? Ja, det är väl när man har 
gemensamma ytor och så att det blir 
ganska stökigt, och att man på något 
sätt får det att funka bättre. 

Det är klart att det finns rum för 
förbättring överallt, men på rak arm 
kan jag inte komma på något. 

Vilken funktion i 
hemmet är viktigast 
för dig? Varför? 

Det är ju allt! Man vill ju ha ett hem där 
man trivs och tycker om det man gör 
där. Allt ska kännas bra. 

För mig är det viktigast att kunna vila, 
så sovrummet eller sängen, absolut. 
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Lägenhet 13 Lägenhet 14
Varför valde du 
bostaden? 

För jag bodde i Råslätt och hade 
panik. Jag ville så gärna flytta och fick 
erbjudande från Studbo och bara 
tackade ja innan jag sett den. Inget 
kan ju varar värre än Råslätt. Jag kom 
hit av en slump. 

Det var nästan så att jag inte fick den. 
Jag valde den för att jag ville bo i en 
korridor som låg nära och centralt. 
Tändsticksområdet är perfekt. 
Dessutom det låga priset. 
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Hur gammal är du? 
Vad studerar du? 

Hur länge har du 
bott här? 
Vad är hyran? 

Vad ingår i hyran? 
Vad anser du om 
hyran? 

Hur ofta lagar du 
mat i din bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme i ditt kök? 

Vad anser du om 
utrustningen i 
köket? är det något 
som fattas? 

Hur ofta studerar 
du i din bostad? 

Lägenhet 15 Lägenhet 16
24 år. 21
Byggnadsingenjör Media och kommunikation 

3 månader Sedan i höstas, så lite mindre än ett år 
nu. 

3472 kr 2655 kr, men det är för att jag är 
korridorsvärd. Annars tror jag att den 
ligger på 3155 kr. 

El och vatten. El och vatten 
Jag tycker nog att hyran är värt det, 
med tanke på lägenhetens centrala 
läge. Det är också en fin lägenhet, 
jämfört med andra alternativ till samma 
pris. 

Jag tycker att den är lagom, även om 
jag hade utgått från den normala 
hyran. Det är rimligt, i varje fall om 
man jämför vad man hör vad folk får 
betala på andra ställen. 

Varje dag. Varje dag, i stort sett. 

Ja, det är det bästa med lägenheten, 
att arbetsbänken är så pass stor. 

Ja, det tycker jag, med tanke på att vi 
är nio som delar på det. 

Jag skulle vilja ha en ugn. Frysfacket 
är också rätt litet, tycker jag. 

Tittar man på spisar och annan fast 
utrustning, så tycker jag att det är bra. 
När vi saknade frysutrymme tidigare i 
år, så ställde det hit en ny frys. Säger 
man bara till så löser fastighetsägaren 
det. Så det är ju bra och tillräckligt 
tycker jag. 

Ungefär varannan dag Jag vill säga att det är 50/50. Pluggar 
jag till en tenta, så sitter jag gärna 
hemma. Vi har inte så mycket tentor, 
utan istället grupparbeten och 
hemtentor. Så då sitter man ju mest på 
skolan av den anledningen. Hade jag 
fått välja, hade jag suttit här. Jag tycker 
det är skönt att stänga in sig och 
plugga. 
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Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme för att 
studera? 

Hur ofta umgås du 
med vänner i din 
bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
plats för att bjuda 
hem vänner? 

Vad anser du om 
storleken på 
badrummet? 

Vad anser du om 
förvaringsmöjlighet
erna? Finns det 
tillräckligt med 
förvaring? 

Vad tycker du om 
tvättstugan? 

Lägenhet 15 Lägenhet 16
Jadå, det finns plats, fast jag önskar 
nog att det skulle finnas plats för 
matbord också, då skrivbordet tar upp 
den platsen just nu 

Ja, jag tänkte på rumsstorleken. Den 
gör ju att man får plats med skrivbord 
hemma också. 

Ungefär varannan dag Ganska ofta. Jag har ett gäng som jag 
umgås med. Det blir varje dag nästan. 

Ja, det finns plats för både soffgrupp 
och matbord. Nu har jag ju ett 
skrivbord istället, men ett matbord 
hade kunnat stå där, 

Ja det tycker jag. Vi har soffor så att vi 
klarar oss. 

Jag älskar mitt badrum. Det är sort och 
rymligt. Det finns plats för mina saker, 
och jag skulle kunna ha ett skåp under 
handfatet om jag vill det. 

Jag tänkte på det häromdagen, Jag vill 
ha en hylla till handdukar och sådant 
på. Hade det bara varit typ en 
kvadratmeter större så hade jag varit 
nöjd. Det är lite för litet. 

Jag hade gärna haft en garderob till. 
Det finns eventuell plats för en liten 
byrå i hallen. Det är enda stället som 
mer förvaring skulle få plats på. Jag 
har ju ett förråd på vinden, men det är 
ju bara för saker som jag inte använder 
så ofta. Jag tycker nog att det finns lite 
lite plats för mina vardagsprylar. 

Nu har jag ju orimliga mängder kläder, 
så jag får inte plats med allting. Men 
med tanke på att vi har förrådet så 
nära, så räcker det verkligen. Utan 
förrådet hade jag tyckt att det var lite 
för lite. Med det får jag lätt plats med 
allting. 

Tvättstugan är jättenära. För nära 
nästan. Jag bor vägg i vägg med den. 
Ljudisoleringen är inte jättebra, och jag 
hör vibrationerna från tvättmaskinerna 
in i min lägenhet. Jag har aldrig några 
problem med att hitta tvättider. Den är 
bra utrustad, men dock tycker jag att 
städningen sköts dåligt. 

Avståndet är jättebra. Det är bra med 
tider också. Det finns nästan alltid 
tvättider, och det tycker jag är bra. 
Dock är det lite smutsigt där nere. Det 
är ingen som har något direkt ansvar 
för den, så det uppskattar jag inte, att 
det är stökigt för att den inte sköts. 
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Vad anser du om 
ytfördelningen 
mellan de 
funktionerna?

Saknar du någon 
funktion i 
bostaden? 

Vad tycker du om 
storleken på din 
bostad? 

Vad anser du om 
bostadens 
planlösning? Går 
det att möblera på 
flera sätt? 

Anser du att du får 
in tillräckligt med 
dagsljus under 
dygnet? 

Lägenhet 15 Lägenhet 16
Nä, jag tycker att ytan är bra fördelad Jag skulle kunna tänka mig att trycka 

in lite yta i badrummet och ta bort det 
från resten av lägenheten. 

Nä, det gör jag inte Nej, jag är ganska nöjd 

Den är lite liten kanske, men samtidigt 
är det tillräckligt för nuläget. Det känns 
nog rymligt trotts allt. 

Den är precis lagom. Jag får plats med 
det jag vill ha: en säng, en soffa, ett 
skrivbord. Det är en bra storlek, tycker 
jag. 

De fasta garderoberna, samt 
elementen gör det svårt att möblera. 
Sängen har bara en given plats i 
rummet, då det inte är så kul att ha 
den i köket. Skrivbordet och 
soffgruppen kan dock byta plats med 
varandra. 

Jag tycker att mitt rum är jättebra, men 
jag tror att det är olika. Jag vet att i 
rummet som jag hyrde i andra hand 
här [i samma hus], innan jag flyttade 
hit [nuvarande rummet] är ganska låst. 
Garderoben är så långt in, så den 
hindrar möbleringen. Det är olika 
beroende på vad man har för rum. Det 
rummet jag har nu är hur smidigt som 
helst, för jag kan flytta om alla möbler 
hur som helst, men det kunde jag inte 
där borta [tidigare rummet]. 

Verkligen! Jag har enorma fönster. Det 
är nästan svårt att få tillräckligt med 
mörker i lägenheten istället. 

Ja, det får jag. Det är ganska stora 
fönster. Jag får inget direkt solljus, 
men det är inget som stör mig direkt. 
Det brukar bli så jäkla varmt på 
sommaren ändå, när man har 
takvåningslägenhet. 
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Tycker du att din 
bostad är estetiskt 
tilltalande? 

Vad tycker du om 
de använda 
materialen i 
bostaden? Känns 
dem gedigna? 

Är det 
högljutt/bullrigt? 

Vad anser du om 
bostadens läge? 

Lägenhet 15 Lägenhet 16
Absolut. jag gillar att det är så pass 
högt i tak, och mina höga fönster. 

Köket hade kunnat vara lite fräschare, 
fast jag gillar det ändå. Den här delen 
[soffgruppen] hade kunnat vara nyare. 
Det ser verkligen ut som en korridor. 
Man hade alltid kunnat fräscha upp 
det. Men går man bara ner en våning 
så ser man hur det ser ut där, och då 
blir man ändå nöjd med det vi har. 

Jag tycker att köket känns billigt. 
Materialen är gamla och slitna, och det 
finns även en del fuktskador. 

Det är ju verkligen standard för ens 
första lägenhet. I badrummen har vi en 
äcklig plastlist som stoppar vattnet. Allt 
sådant hade man kunnat göra bättre. I 
min första lägenhet till exempel en liten 
upphöjning som hindrade att vattnet 
rann ut. Det är många billiga lösningar. 
Jag tycker inte att garderoberna är 
särskilt fina heller. Men det hade 
kunnat vara så mycket värre, så jag 
klagar inte. Slitage är inget problem 
inne på rummen, då kan man bara 
höra av sig till hyresvärden, så fixar de 
det. Här ute i köket är det lite sisådär 
dock. Stolarna är ju på gränsen till 
livsfarliga. De skulle ju kunna byta ut 
en del saker lite oftare. 

Det är ganska högljutt. Främst är det 
stegljud från övervåningen som hörs. 

Nä, det enda är att jag ibland hör 
grannarna, men det är ju bara om de 
spelar hög musik med mycket bas. 
Sen hör jag när folk kommer från 
hissen. Men det är inte mer än vad jag 
haft på andra ställen jag bott. Från 
utsidan hör jag Bongo bar, och det är 
inte det bästa. Men det är inte det 
sämsta. Något mitt emellan. 

Läget är så bra det kan bli. Nära till 
både centrum och högskolan, vilket jag 
gillar. Samtidigt känns 
tändsticksområdet som sitt egna lilla 
avskilda område, eftersom det knappt 
finns någon biltrafik på området. 

Jättebra, det tar fem minuter för mig att 
cykla till skolan, och tio minuter att gå. 
Det är jättenära till jobbet också. Jag 
tycker att det är jättebra! 
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Vad anser du om 
omgivningarna? 

Känner du dig 
trygg? 

Finns det 
gemensamma ytor? 
Vad tycker du om 
dessa? 

Vad är det bästa 
med din bostad? 

Vad kan förbättras? 

Vilken funktion i 
hemmet är viktigast 
för dig? Varför? 

Lägenhet 15 Lägenhet 16
Jag tycker att det är mysigt här Jag gillar Tändsticksområdet. Jag 

tycker att det är jättemysigt. Särskilt 
när de julpyntar på vintern. Det är så 
trevligt att komma in på 
tändsticksområdet. 

Jadå Ja, det gör jag. Jag är ju en sån typ 
som lämnar nyckeln i dörren, så jag 
känner mig verkligen trygg. 

Jag tycker att uppehållsrummet är 
jätteomysigt. Jag använder inte köket, 
men jag tycker ändå att det är bra att 
det finns. Men hela rummet känns så 
kalt och kallt. Det finns ju möjligheten 
att kunna göra något bra av det hela, 
men den utnyttjas inte. 

Det är lite det jag var inne på innan. 
Vissa av möblerna hade kunnat bytas 
ut för längesedan. Men det är också 
mycket vad vi här har gjort det till. Vi 
köpte till exempel en TV, och vi har 
pratat om att köpa en ny soffa. Så 
länge man bor med folk som är 
angelägna om att fixa det själva, så är 
det ju jättebra. Men om 
fastighetsägaren hade kunnat komma 
på det själv, så hade det ju varit bra. 
Det är trevligt här, men det är för att vi 
gjort det trevligt, vill jag påstå. 

Jag älskar takhöjden, men jag tycker 
om hela lägenheten. Den bästa 
egenskapen är nog ändå att den är 
ganska kvadratisk, och inte så avlång. 

Att jag har toa på rummet. Det är värt 
så himla mycket, för annars vet jag inte 
om jag hade pallat. Jag gillar också 
verkligen att det är så nära till allt. Jag 
har inget problem med att dela kök. 

Det drar från fönstren Allrummet kanske. Man hade kunnat 
fräscha upp det lite grand. Dessutom 
köksfläktarna. De är inte så gamla, 
men de är i dåligt skick. Det droppar 
fett från dem för att de är så dåliga, 
och det tycker inte jag är så fräscht. 
Jag tycker inte att man ska behöva 
städa dem så ofta. Men förutom dem 
så är jag ganska nöjd 

Ett eget badrum. Jag vill inte dela. 
Efter det kommer ett eget kök. 

Närheten till toaletten. Sen att de 
människorna man bor med om man 
bor såhär går att resonera med är 
också bra. 
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Varför valde du 
bostaden? 

Lägenhet 15 Lägenhet 16
Ja, för att man hade eget badrum och 
kök. Även läget spelade roll när jag 
valde. 

Det var inget aktivt val jag gjorde. Det 
var snarare så att det var svårt att få 
tag på bostad i Jönköping, som jag 
förstod det som från en vän. Jag fick 
ett rum i andra hand här, och då 
hoppade jag bara på det tåget. Att jag 
sedan trivdes och ville fortsätta bo här i 
det här rummet var bara ett plus. Men 
överlag var det inget aktivt val jag 
gjorde. 
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Hur gammal är du? 
Vad studerar du? 

Hur länge har du 
bott här? 
Vad är hyran? 

Vad ingår i hyran? 
Vad anser du om 
hyran? 

Hur ofta lagar du 
mat i din bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme i ditt kök? 

Vad anser du om 
utrustningen i 
köket? är det något 
som fattas? 

Hur ofta studerar 
du i din bostad? 

Lägenhet 17 Lägenhet 18
28 år. 21
Logistik och ledning Mjukvaruutveckling för mobila 

plattformar, här på JTH. 
Jag har bott här sedan hösten 2012, 
så det är ju snart tre år, till sommaren. 

Nästan ett halvt år. Jag flyttade in i 
augusti. 

3155 kr 3155kr 

Inte internet, men resterande. El, vatten och värme. 
Jag tycker den är rimlig, om man 
jämför med andra i stan. De betalar 
mer för mindre. Sedan hade man alltid 
kunna sänka den, men det känns som 
att det ändå funkar. Jag tycke ratt den 
är helt rimlig med tanke på var vi bor. 

Jag tycker inte den är så hög. Jämför 
man med andra lägenheter så är det 
bra. Med tanke på att den ligger i stan 
också. Jag är nöjd. 

Varje dag, eller varannan. Lite olika 
givetvis, hur man planerar. 

Matlagningen har inte varit den bästa. 
Jag äter ofta ute. Lagar mat varannan 
eller var tredje dag. Eller det kanske är 
typ två gånger i veckan, men då gör 
jag storkok som räcker ett tag. 

Ja, det tycker jag nog. Det är ju klart 
att man alltid kunde önska mer, men 
det är tillräckligt för mig. Man får 
planera lite. 

Ja. Eller, alltså både ja och nej. Jag 
brukar laga mat på mitt rum, för jag har 
spis och grejer. Men det duger faktiskt. 
Man klarar sig. 

Egentligen inte. När det gäller saker 
som hyresvärden står för, så finns ju 
allt. Vi har ju mikro, dubbla ugnar, kylar 
och frysar så att det räcker till. Man 
kan alltid önska mer förvaring, fast jag 
tycker att det är bra. 

Ingenting. Allt finns. 

Jag gillar att plugga hemma, så det gör 
jag gärna. Nu när jag skriver exjobb, 
så pluggar jag varje dag, men annars 
blir det varannan dag kanske. 
Varannan dag i skolan. 

Jag pluggar mestadels i skolan, med 
tanke på att det är nära. Jag gillar att 
plugga där det är isolerat. Jag har 
precis börjat plugga hemma faktiskt, 
men det blir typ tre gånger i veckan 
max. Annars är det i skolan. 
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Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme för att 
studera? 

Hur ofta umgås du 
med vänner i din 
bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
plats för att bjuda 
hem vänner? 

Vad anser du om 
storleken på 
badrummet? 

Vad anser du om 
förvaringsmöjlighet
erna? Finns det 
tillräckligt med 
förvaring? 

Vad tycker du om 
tvättstugan? 

Lägenhet 17 Lägenhet 18
Antingen så kan jag hålla mig i 
rummet, men får jag inte plats där, så 
kan jag ju vara i köket, men då får man 
ta hänsyn till att de andra som bor här 
kanske inte vill vara tysta. Annars får 
man dra in på rummet igen. Men 
utrymme att plugga finns, tycker jag. 

Ja det finns det. 

Ganska ofta. Det blir kanske mer 
spontana möten med de andra som 
bor här: man lagar mat samtidigt, eller 
springer på varandra i all hast. Man 
sitter ju här ute i allrummet och käkar 
och sånt där, och det är ju ett lätt sätt 
att träffa folk på. 

Det händer mestadels att man umgås 
ute. Ungefär varje fredag eller lördag 
blir det hemma hos mig. 

Ja det tycker jag. Här ute i köket finns 
gott om plats. Rummet är ju vad det är, 
men jag tycker ändå att man får plats. 

Ja 

Det tycker jag är bra. Duschen, 
handfatet och toan är bra i skick. 

Det är bra faktiskt. Det duger för mig. 
Allt funkar. Jag har gott om utrymme. 

Förrådet är lite snålt kan jag tycka, 
även från ett studentperspektiv. Men 
det är ju vad det är. Det är svårt att 
trolla fram ett förråd någon 
annanstans. Jag hade gärna önskat ett 
lite större förråd. Garderoberna på 
rummet tycker jag är tillräckliga. Vill 
man ställa dit en extra så kan man ju 
det. Men en dubbelgarderob tycker jag 
känns skäligt. 

Det är perfekt faktiskt. Mitt rum är 
designat så att garderoberna är utmed 
väggen, så jag får plats med allting. 

Jag tycker inte det är några problem 
alls egentligen. Har man bara lite 
planering så kan man få tvättider när 
som helst inom några dagar. Två 
maskiner och två torktumlare är 
jättebra, så man blir ganska effektiv. 
Allting är ju fräscht och fungerande. 
Det är nästan aldrig några bekymmer. 

Det funkar bra. Man har massvis med 
tider att välja på. Men et är en 
tvättmaskin som är lite dålig tycker jag. 
Utöver det så funkar det bra. Det hade 
ju varit skönare om den låg på tredje 
våningen, men det är inget man stör 
sig på. 
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Vad anser du om 
ytfördelningen 
mellan de 
funktionerna?

Saknar du någon 
funktion i 
bostaden? 

Vad tycker du om 
storleken på din 
bostad? 

Vad anser du om 
bostadens 
planlösning? Går 
det att möblera på 
flera sätt? 

Anser du att du får 
in tillräckligt med 
dagsljus under 
dygnet? 

Lägenhet 17 Lägenhet 18
Badrummet skulle möjligtvis kunna 
minskas för att ge utrymme åt det 
andra, men det är inget jag stör mig 
på. Man hade kunnat minska 
badrummet med en kvadratmeter och 
ändå få plats med samma saker. Men 
jag tycker att det är skönt med lite 
svängrum där inne. Men det är klart att 
det hade varit bra att få en 
kvadratmeter till där ute med. 

Helt ärligt tycker jag att det är perfekt 
som det är. 

Nej, det tror jag inte. Det hade varit skönt med ett eget kök. 
Det var det jag letade efter först när jag 
flyttade hit. Men har man sköna 
korridorsgrannar så funkar det också. 
Det är inte värsta grejen. 

Vad ska man säga? Man är ju 
medveten om att man inte kunde bo i 
en tvåa redan från början. Jag tycker 
ändå att de här rummen är väl 
tilltagna. Jag tycker att de är bra. Bra 
med tanke på att det är ett studentrum. 

Den är faktiskt stor. Det stod ju att den 
var 22 kvadratmeter, men den ser 
mycket större ut. Jag är nöjd faktiskt, 
det duger 

Jag tycker inte att möblerna är låsta på 
någon viss plats, och att det är en 
ganska bra planlösning faktiskt. Jag 
tycker att ett bevis på det är om man 
kollar in i de andras rum så ser man att 
ingen har det likadant, utan allas rum 
ser ganska olika ut. Det tycker jag är 
ett tecken på en bra planlösning. 

Jag kan ju flytta runt mina möbler. 
Hade inte den här väggen [alkoven vid 
fönstret] funnits så hade det varit 
bättre. Fast den skadar inte så mycket. 

Ja det tycker jag, med de två stora 
fönstren jag har. Jag vill inte påstå att 
jag saknar solljuset, utan att jag tycker 
det är skönt att vi ligger mot norr. Det 
blir inte så varmt. Man får in ljuset men 
inte värmen som det är nu. 

Nej, det får jag inte. Jag använder 
mestadels lampor. Jag saknar solljuset 
med. Jag gillar när det är ljust. 
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Tycker du att din 
bostad är estetiskt 
tilltalande? 

Vad tycker du om 
de använda 
materialen i 
bostaden? Känns 
dem gedigna? 

Är det 
högljutt/bullrigt? 

Vad anser du om 
bostadens läge? 

Lägenhet 17 Lägenhet 18
Jag tycker det är bra att alla rum är 
vita, det öppnar ju upp liksom. Även 
om allt inte är jättefräscht. Jag har 
inget att klaga på, men samtidigt är jag 
kanske inte rätt person att fråga, då jag 
inte har så höga krav. Jag tycker att 
det är skönt ändå att det är vitmålade 
väggar, och att det är hela och rena 
fönster. Jag har inget speciellt att 
komma med. Visst, det finns ju inte 
direkt några extra utsmyckningar, men 
jag tycker ändå att det är bra. 

Ja det tycker jag faktiskt. Jag gillar att 
det är lite gammalmodigt med de här 
listerna. 

Det är nog inte direkt de dyraste 
materialen. Så är det säkert. Det ärr 
inget jag stör mig på. Det känns som 
att det är lite budgetboende också. 

Jadå, det tycker jag. Jag är rätt nöjd 
med allt. 

Ljudisoleringen mellan rummen stör 
jag mig inte på. Det är klart att man 
kan höra något ibland, men jag tycker 
ändå att det är bra. Utåt är det också 
ganska bra. Det är snarare att 
ljudnivån utifrån kan vara orimligt hög. 

Jag bor närmst köket, så det hörs 
ganska mycket. Sedan kan det höras 
lite utifrån när det händer saker på 
studentkåren. 

Det är skitbra. Det är svårt att hitta ett 
ändå så pass lugnt område, som ändå 
ligger så pass centralt, men ändå lite 
avskilt. Jag tycker det är kanon. 

Det är perfekt. Jag älskar det. 
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Vad anser du om 
omgivningarna? 

Känner du dig 
trygg? 

Finns det 
gemensamma ytor? 
Vad tycker du om 
dessa? 

Vad är det bästa 
med din bostad? 

Vad kan förbättras? 

Vilken funktion i 
hemmet är viktigast 
för dig? Varför? 

Lägenhet 17 Lägenhet 18
Jag tycker det är mysigt. Jag gillar 
avskildheten, men ändå närheten. Nu 
är inte området uppbyggt så, men ett 
litet grönområde hade varit trevligt. Jag 
tycker om kullerstensgatorna och de 
gamla husen. Det ramar in det hela. 
Det är jättetrevligt här. 

Jo, men det är trevligt. 

Ja det gör jag faktiskt. Ingen otrygghet 
alls. 

Ja det gör jag. Det är lugnt här 

Jag tycker det är positivt att allting är 
dubblerat, förutom mikron. Det är 
väldigt värdefullt att vi har ett såpass 
stort allrum som vi har, med 
gemensamma soffor och gemensamt 
matbord. Både att det känns rymligt 
och att det blir en mötesplats för oss 
som bor här. Det tycker jag är bra. 

Jag kan tycka att det är lite trångt vid 
sofforna där. Det skulle kunna vara lite 
större. Jag tänker också ett av 
kylskåpen som inte riktigt får plats 
utmed väggen, och som sticker ut i 
dörrkarmen. Det ser så fult ut, men det 
är inget som skadar. 

Läget i förhållande till priset. Ett plus 
för gemensamma utrymmen också. 

Min säng är det bästa. 

Det skulle säkert gå att rusta upp 
standarden, men det känn samtidigt 
som att man skulle få ett ökat pris som 
följd. 

Jag tycker att ventilationen väsnas 
jättemycket. Tratten [tilluftsdonet] låter 
jättemycket. Jag vill tejpa igen den 
egentligen. 

Egen dusch och toalett vill jag säga. Det viktigaste är ett eget badrum. För 
mig var det en prioritet att ha ett eget 
badrum 
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Varför valde du 
bostaden? 

Lägenhet 17 Lägenhet 18
Ska jag vara helt ärlig, så valde jag 
inte denna, utan blev erbjuden den av 
en annan [kompis]. Jag hade ingen koll 
på det andra utbudet, men jag var 
ganska snabb med att förstå att det var 
nära till allt, och ganska lugnt. Ganska 
bra standard också, för att vara 
studentboende, så det var nog det. Jag 
blev erbjuden lägenheten och hade 
inte kollat runt så mycket. Jag tyckte 
ändå att det var förhållandevis hög 
standard på boendet och bra läge, 
jämfört med många andra 
studentbostäder. 

När jag flyttade hit kände jag inte till 
området. Jag hade inte ens kollat upp 
det. Jag hade tur som fick den här 
lägenheten. Jag fick i Råslätt först, 
men sedan fick jag erbjudande här. 
När jag väl såg den var jag jättenöjd. 
Kändes som ett rent lotteri, och att jag 
hade jättetur. 
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Hur gammal är du? 
Vad studerar du? 

Hur länge har du 
bott här? 
Vad är hyran? 

Vad ingår i hyran? 
Vad anser du om 
hyran? 

Hur ofta lagar du 
mat i din bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme i ditt kök? 

Vad anser du om 
utrustningen i 
köket? är det något 
som fattas? 

Hur ofta studerar 
du i din bostad? 

Lägenhet 19 Lägenhet 20
Jag är 22. 27
Byggnadsingenjör Jag pluggar logistik och ledning på 

JTH. 
Sedan augusti Jag har bott här i två och ett halvt år. 

3155 kr 3155 kr 

El + vatten El + vatten 
Det är jättebilligt. Jag betalade 4300 
där jag bodde innan. 

Hyran är lagom. Den är bra. Man får ju 
tänka att man är student. Man kan ju 
inte jämföra sig med vanliga hyror. 
Man får kolla lite vad vi har för 
inkomster. Någon höjning hade ju inte 
direkt uppskattats. Jag får ju valuta för 
pengarna. 

En gång om dagen ungefär. Jag lagar nog mat i snitt två gånger per 
dag. 

Ja, men jag har ju snott like extra. Jag 
använder en annan killes skåp med, 
för han använder det inte själv. 

Ja, det tycker jag. Det brukar aldrig bli 
trångt, vilket kan tyckas lite konstigt 
ibland, med tanke på att man delar 
med flera andra. Det funkar bra. 

Allt man behöver finns ju. Skicket är 
bra. 

Det som finns här fungerar ju bra, 
spisarna och vitvarorna. Sen fixar man 
ju köksredskapen själv, så det är ju 
upp till en själv att se till att man har 
det man behöver. En diskmaskin hade 
ju varit trevligt. Men samtidigt känns 
det som att den hade varit väldigt full 
hela tiden, och då hade det blivit ett 
annat problem, hur tömningen av den 
skulle gå till. Det kanske inte hade 
passat här ändå. 

Nu är det ju jättelite, för jag har inte så 
mycket i skolan, men vanligtvis blir det 
ju lite varje dag. 

Just nu pluggar jag nästan varje dag 
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Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme för att 
studera? 

Hur ofta umgås du 
med vänner i din 
bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
plats för att bjuda 
hem vänner? 

Vad anser du om 
storleken på 
badrummet? 

Vad anser du om 
förvaringsmöjlighet
erna? Finns det 
tillräckligt med 
förvaring? 

Vad tycker du om 
tvättstugan? 

Lägenhet 19 Lägenhet 20
Nej, jag har inget skrivbord. Ja, för det jag gör. 

Ofta, typ dagligen. Varannan dag kanske. 

Ja, verkligen Ja, absolut. Övergår det till sju till tio 
personer så kan det bli trångt i 
lägenheten. Fast det är lite beroende 
på vad man ska göra. Blir man för 
många går man ut i köket helt enkelt. 

Den är bra. Det är rymligt. Man får 
plats med allt, tvätten med. 

Ja, den duger för min del. Det kunde 
funnits någon mer förvaring tillgänglig, 
för typ handdukar och sådant. Ett 
större utrymme för tandborstar och 
andra hygienprodukter skulle jag också 
vilja ha. 

Det kunde finnas lite mer i lägenheten. 
Det är ju i och för sig bra att förrådet 
ligger nära på den här våningen, och 
storleken är okej. 

Det som finns är för litet. Jag har köpt 
till en byrå. Av det som fanns, så 
behövde jag dubbelt så mycket. Det är 
jättebra att förrådet ligger i korridoren 
på samma våning. 

Den är bra. Maskinerna är jättebra. Det är väll 
någorlunda städat där. Jag vet inte 
vem som har ansvaret där. Man undrar 
ju om folk verkligen tömmer 
dammfilterna. Det funkar okej med 
tvättiderna. Jag vet om andra ställen 
där det är svårt att få tag på tider, och 
att folk håller hårt i dem. Här brukar det 
inte vara några problem. 
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Vad anser du om 
ytfördelningen 
mellan de 
funktionerna?

Saknar du någon 
funktion i 
bostaden? 

Vad tycker du om 
storleken på din 
bostad? 

Vad anser du om 
bostadens 
planlösning? Går 
det att möblera på 
flera sätt? 

Anser du att du får 
in tillräckligt med 
dagsljus under 
dygnet? 

Lägenhet 19 Lägenhet 20
Nä, jag tycker ytfördelningen är ganska 
bra. 

Jag tycker faktiskt att det är löst 
ganska bra. 

Nej, det gör jag inte. Nej, det tycker jag inte! 

Det är lagom, man får ju plats med 
soffa och säng. Skrivbord om man vill 
ha det. 

Den är lagom. Jag förväntar mig inte 
mer av en studentbostad. I och med att 
man inte har ett eget kök, så flyttas det 
utrymmet ut till uppehållsrummet och 
man får mer plats på rummet. Det 
fungerar jättebra för mig. 

Det beror på hur stor säng man har, vill 
jag påstå. Jag har placerat min under 
fönstret, och det funkar faktiskt. Jag 
har även en ganska stor soffa, som 
kan stå på olika ställen. 

Just i mitt rum har jag ett fönster mer 
än alla andra, vilket gör att en vägg blir 
väldigt upptagen, för där är även 
garderoben. Det gjorde att jag blev 
tvungen att hitta en väldigt specifik 
soffa för att få plats med det. Det har ju 
fungerat bra, men det hade kunnat 
vara bättre. 

Det är lite lite. Öppnar man dörren, så 
får man in mer från takfönstren i 
korridoren. Men det kunde varit bättre i 
lägenheten. Man saknar ju också 
solljuset eftersom fönstren är mot norr. 
Fast samtidigt hade det nog varit 
olidligt varmt på sommaren om de var 
mot söder istället. Det hade ju inte gått. 

Nu har jag ju ett extra fönster, så det 
får jag verkligen. Jag saknar inte direkt 
solljuset, för då hade det nog blivit 
ganska varmt. 
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Tycker du att din 
bostad är estetiskt 
tilltalande? 

Vad tycker du om 
de använda 
materialen i 
bostaden? Känns 
dem gedigna? 

Är det 
högljutt/bullrigt? 

Vad anser du om 
bostadens läge? 

Lägenhet 19 Lägenhet 20
Ja, det får man väll säga. Det är bra, 
för att vara korridor. 

Nej, det vill jag inte påstå. Den är ju 
mer funktionell. Det skulle helt klart 
kunna snyggas till här. Fast man har ju 
inga höga krav på studentbostäder 
tänker jag. Det skulle ju höja hela 
upplevelsen, om det snyggades till. 
Jag vet inte om de [fastighetsägaren] 
har något behov att göra det. Det 
känns som att de drar till sig folk ändå. 
Folk behöver ju bostad oavsett. 

Det tycker jag är bra. Jag gillar att 
listerna är ”kurviga”. 

Dörrarna är väldigt robusta. Jag tycker 
att mitt rum är bra isolerat. Det är ju 
lättstädade ytor med. Det är inte så 
mycket i vägen. 

Nä. Även om det skulle vara fest i 
köket, så stänger man ju bara dörren. 
Det är ju om grannen skulle ha fest 
som man skulle man störa sig på det. 
Utifrån kan ljudnivån bli rätt olidlig, 
efter som Akademien [studentklubben] 
ligger precis nedanför. Fast det är mer 
på sommaren som det är jobbigt, för 
då vill jag sova med öppet fönster. Nu 
är det inte så farligt. Jag är lite känslig 
för ljud. 

Jag hör ju Akademien in på mitt rum 
på onsdagarna. Även kulturhuset hör 
jag. Där har de lite konserter ibland. 
Mellan lägenheterna hör jag ytterst lite 
faktiskt. Det är ju klart, om någon har 
fest så hör man väll det, men det är 
ingen fara för mig. 

Det är väldigt bra. Nära till allting. Det är jättebra tycker jag. Avståndet till 
skolan, och att den ligger centralt, nära 
till Juneporten. 
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Vad anser du om 
omgivningarna? 

Känner du dig 
trygg? 

Finns det 
gemensamma ytor? 
Vad tycker du om 
dessa? 

Vad är det bästa 
med din bostad? 

Vad kan förbättras? 

Vilken funktion i 
hemmet är viktigast 
för dig? Varför? 

Lägenhet 19 Lägenhet 20
Jag tycker att det är mysigt, att det är 
en liten gata med restauranger, och 
tegelbyggnaderna är väldigt fina. 

Tändsticksområdet är mysigt. Man kan 
ju gå ner och äta på restaurang eller 
så, och så ligger Akademien nära, 
vilket är positivt. 

Ja, verkligen. Ja, det har aldrig varit något trubbel. 

Det är trevligt. Man kan alltid träffa 
någon där, och hänga eller så. 

Det är en bra och stor yta. Öppet och 
så. Sedan har vi nog själva tagit tag i 
inredningen. Vi skaffade en ny TV för 
den gamla funkade inte så bra. 
Rummet hade ju mått bra av en 
uppfräschning. Lite nyare möbler. 

Det är lagom mycket folk som delar på 
den. 

Det är att man bor lite halvt kollektivt. 
Man är ju aldrig ensam. Läget är också 
jättebra. Jämfört med vad andra får 
betala så har vi en bra hyra, vilket 
också är bra. 

Ett kylskåp till skulle inte skada. Lite 
mer förvaringsutrymme i lägenheten 
skulle man inte heller klaga på. 

Vasken i köket kan börja lukta ibland 
för att det blir stopp. Det känns som att 
den inte är gjord för att nio personer 
ska använda den dagligen när de lagar 
mat. jag hade också velat se bättre 
organisation i städförrådet, men fasta 
kärl för återvinningen. 

Att jag har en egen toalett. Jag vill 
verkligen inte dela med andra. 

Min säng. Jag vill ha en plats att sova 
på. 
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Varför valde du 
bostaden? 

Lägenhet 19 Lägenhet 20
Läget, och den egna toaletten var 
viktigt för mig. 

Jag hade besökt den här korridoren 
innan jag bodde här, och då tänkte jag 
att det verkade vara trevligt. Dessutom 
gillar jag tändsticksområdet. Jag hade 
erfarenhet av att bo i korridor sedan 
tidigare. Jag tycker det är kul, och att 
det passar bra när man studerar. 
Jämfört med andra korridorer i 
Jönköping, så tycker jag att den är 
bäst. Både hyresmässigt och socialt. 
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Lägenhet 21 Lägenhet 22
Hur gammal är du? 21 år 21
Vad studerar du? 2 året på civilekonomprogrammet Civilekonom 

Hur länge har du 
bott här? 

Sedan augusti 2014 Jag har bott här i tio veckor tror jag. 
Jag hyr denna i andra hand. 

Vad är hyran? 3850 kr Ca 4000 kr 

Vad ingår i hyran? Allt förutom el och varmvatten För 4000kr ingår allt 

Vad anser du om 
hyran? 

Jag tycker den är bra. Jag var på 
andra visningar innan och det var lägre 
standard och längre ifrån skolan. 

Det finns ju billigare lägenheter, men 
för läget och för hur fräscht det är så är 
det verkligen ett överkomligt pris. 
Kanske lite för högt för en student, 
men det funkar. 

Hur ofta lagar du 
mat i din bostad? 

En gång i veckan Varannan dag. Det blir en gång om 
dagen. 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme i ditt kök? 

Ja det tycker jag verkligen Ja, jag tycker det är stort nog. 

Vad anser du om 
utrustningen i 
köket? är det något 
som fattas? 

Nej, inte vad jag kan komma på. Jag tycker att den är bra. Jag hade 
velat ha en extra platta på spisen. 

Hur ofta studerar 
du i din bostad? 

Väldigt ofta, nästan varje dag. Jag 
tycker det är lugnt och skönt att sitta 
här. 

Tre gånger i veckan kanske. Ungefär 
så. 

Bilaga 3 - Intervjuer med studenter från Järnbäraren
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Lägenhet 21 Lägenhet 22
Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme för att 
studera? 

Ja utan tvekan Ja, det tycker jag. Jag använder 
matbordet. 

Hur ofta umgås du 
med vänner i din 
bostad? 

Åtminstone en dag i veckan Det blir inte så ofta. Två gånger i 
veckan kanske. 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
plats för att bjuda 
hem vänner? 

Ja Det beror på hur många. Två eller tre 
vänner går ju bra. Är man fler så blir 
det svårt. 

Vad anser du om 
storleken på 
badrummet? 

Det är för stort, jag tycker inte det är 
bra. Jag tycker att allrummet kunde 
vart större. Jag har bara en bäddsoffa 
just nu och skulle vilja ha en riktig säng 
upptill. 

Det är bra. Det är rimligt. Jag kan 
nästan tycka att det är lite för stort. Inte 
mycket, utan bara lite för stort. 

Vad anser du om 
förvaringsmöjlighet
erna? Finns det 
tillräckligt med 
förvaring? 

De är jätte bra, det finns tillräckligt. Det 
är kanon, inget att klaga på. 

Ja. Om jag bodde här, så skulle jag 
tycka att det är lite för lite, för det är 
bara de två skåpen. Förrådet har jag 
aldrig kollat upp, men i lägenheten är 
det lite för lite. 
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Lägenhet 21 Lägenhet 22
Vad tycker du om 
tvättstugan? 

Det finns tre stycken i huset. Dem är 
jätte fräscha. Ibland kan det dock vara 
svårt att få en tvättid, men jag tycker 
att tvättstugan är jätte bra. Tiderna är 
inte jätte bra, då man bara får tre 
timmar och man får inte tvätta efter 
klockan 22:00 vilket är dumt då vissa 
kanske gärna skulle tvättat då. 

Den är bra. Lagom stor. Det finns tre 
tvättmaskiner, ett torkskåp och en 
torktumlare, så det räcker liksom. Vill 
man hänga upp kläder kan man göra 
det i lägenheten. 

Vad anser du om 
ytfördelningen 
mellan de 
funktionerna?

Jag tycker det är väldigt bra! Den är bra. 

Saknar du någon 
funktion i 
bostaden? 

Det hade vart skönt om man hade 
köket för sig, eftersom när man lagar 
mat börjar ju allt lukta. 

En balkong saknar jag. 

Vad tycker du om 
storleken på din 
bostad? 

Den tycker jag är perfekt, lite för stor 
toalett. 

För en student tycker jag att det är 
jättelagom. 

Vad anser du om 
bostadens 
planlösning? Går 
det att möblera på 
flera sätt? 

Ja det går, men dock skulle jag hellre 
vilja ha käket längre in. Jag tycker 
dock att planlösningen är väldigt bra. 
Det finns ju inga trånga utrymmen som 
man inte kan använda. 

Nu måste jag tänka efter. Jag tror inte 
det. Det finns inte många lösningar. 
Eller jo, det kanske går. 

Anser du att du får 
in tillräckligt med 
dagsljus under 
dygnet? 

Ja det tycker jag. Jag bor mot 
parkeringen Västra torget. Ljuset 
kommer bara in på vardagsrummet så 
det kan bli lite mörkt i hallen och så. 
Det finns stora fönster och fransk 
balkong. 

Ja, nästan för mycket ibland. Man blir 
nästan distraherad om man ska sitta 
och plugga. 
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Lägenhet 21 Lägenhet 22
Tycker du att din 
bostad är estetiskt 
tilltalande? 

Ja! Jag tycker om att det är vitt och 
fräscht och golvet är väldigt fint. 
Byggnaden i sig är väldigt fräsch och 
det finns inget att anmärka. 

Ja, det tycker jag. 

Vad tycker du om 
de använda 
materialen i 
bostaden? Känns 
dem gedigna? 

Ja det tycker jag. Jag bor mot 
parkeringen Västra torget. Ljuset 
kommer bara in på vardagsrummet så 
det kan bli lite mörkt i hallen och så. 
Det finns stora fönster och fransk 
balkong. 

Jag upplever att det är ganska hög 
kvalité på allt. Golvet är snyggt, och 
skåpen är moderna. Det verkar vara 
bra kvalité upplever jag det som. 

Är det 
högljutt/bullrigt? 

Jag tycker att det känns bra, speciellt 
toaletten, den känns väldigt lyxig. Jag 
gillar dock inte att det inte finns lister i 
taket. 

Ibland, vissa helger hör man när folk 
gå med typ väskor och sådant i 
korridoren. Sedan hör man även musik 
ibland, men det är inget som stör. 

Vad anser du om 
bostadens läge? 

Jag tycker det är jätte bra! Nära till 
centrum och nära till skolan, men ändå 
inte för centralt. Hade man bott på 
Östra centrum hade det ju vart mycket 
mer ljud och det tycker jag är skönt att 
komma bort från. 

Jag tycker att det är nära till allt. Nära 
till ICA, nära till skolan, nära till 
Juneporten. Det hade inte kunnat ligga 
bättre. 
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Lägenhet 21 Lägenhet 22
Vad anser du om 
omgivningarna? 

Bra! Jag tycker att det är ett väldigt fint 
område. Även där vid idrottshuset 
med. T.ex. nu när det var SM i 
handboll var det mycket idrottare. Sen 
är det ju torghandel varje söndag. 

Jag har ingen särskild åsikt om det. 
Det är ett lugnt område, med tanke på 
att det ligger mitt i stan. 

Känner du dig 
trygg? 

Ja det gör jag! Vid halv tolv varje kväll 
går det ut en tant med en barnvagn 
med massa katter utanför. Det är lite 
läskigt. 

Ja det gör jag verkligen. Det är så 
skönt att det är massa studenter som 
bor här. När man ska hem på kvällen 
så är det mycket folk som går hit, så 
det tycker jag är bra. 
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Lägenhet 21 Lägenhet 22
Finns det 
gemensamma ytor? 
Vad tycker du om 
dessa? 

Nej! Jag tror inte det skulle uppskattas. 
Alla som bor här vill ju ha sina egna 
lägenheter. Hade man velat ha 
gemensamhetsytor hade man kanske 
valt att ha ett rum och dela på ytor. 

Nej. Det vore kul att ha dock. Typ en 
lokal med lite soffor, TV eller 
pingisbord som man skulle kunna 
umgås i. 

Vad är det bästa 
med din bostad? 

Närheten till allt, fräscht och inte för dyr 
hyra. 

Utsikten. 

Vad kan förbättras? Inget kan förbättras. Jag tycker det är väldigt varmt här. Lite 
för mycket ljus. 

Vilken funktion i 
hemmet är viktigast 
för dig? Varför? 

Toaletten, att den är fräsch och så. När 
jag kollade på lägenheter var det 
många toaletter som var äckliga så jag 
tror att jag hakat upp mig på det. 

Det är nog att man kan laga mat. 

Varför valde du 
bostaden? 

Jag visste att dem var ganska 
nybyggda och sen kollade jag runt. 
Hyran var bra som jag nämnde innan 
och närheten till allt. De hörde av sig 
innan datumet som man skulle höra av 
sig om man ville ha lägenheten eller 
inte och berättade att det var någon 
annan som hade fått den. Då ringde 
jag upp dem och anklagade dem för 
diskriminering och så skulle de fixa så 
jag fick en lägenhet. 

Jag bor bara här under tiden min 
kompis är på praktik, så jag har inte 
reflekterat över det. 
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Hur gammal är du? 
Vad studerar du? 

Hur länge har du 
bott här? 
Vad är hyran? 

Vad ingår i hyran? 

Vad anser du om 
hyran? 

Hur ofta lagar du 
mat i din bostad? 
Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme i ditt kök? 

Vad anser du om 
utrustningen i 
köket? är det något 
som fattas? 

Hur ofta studerar 
du i din bostad? 

Lägenhet 23 Lägenhet 24
19 Jag är 21. 
Byggnadsutformning med arkitektur Jag pluggar media och kommunikation 

på HLK. 
Jag flyttade in 1 april, så 20 dagar Sedan dessa byggdes, så från 

september 2013. 
3850 men sen 3850, men det landar på typ 4000 med 

vatten och el. 
Allt förutom el och värme så de flesta 
som jag har pratat med säger att det 
hamnar på ca 4000kr 

Varmvatten och el ingår inte. 

Eftersom att det är så centralt som det 
är, så känner jag att jag nog inte kunde 
hitta något bättre. Det hamnar på dem 
pengarna om man vill bo som jag vill. 

I jämförelse med vad andra betalar, så 
ligger den på det den borde göra. Jag 
tror nog att den stämmer ganska bra 
överens med vad den erbjuder, med 
tanke på att lägenheten är helt ny, och 
ligger väldigt bra. Så jag kan nog inte 
klaga på det. Sen hade det varit skönt, 
eftersom man är student, och slippa 
betala 4000 för bostad, för det är ju 
mycket pengar. Men som läget ser ut 
idag med bostäder och så, så är det 
priset man får betala för en fräsch 
lägenhet som ligger så bra som denna. 

Jag försöker ju göra det ca 4 kvällar 
per vecka. 

Varje dag. Två gånger om dagen 
oftast. 

Ja det jag har stört mig på är att det 
bara är en diskho, vilket blir lite jobbigt 
när man har mycket disk. Det är väl 
ändå rätt stort jämfört med andra. 
Direkt när man kommer in ligger 
köksgrejorna på ena sidan i en 
korridor. 

Ja, det tycker jag. Det hade varit 
trevligt med ett större, men det funkar 
som det är, absolut. 

Jag har rätt stor kyl och frys vilket är 
bra, sen så är fläkten bara en ventil, så 
det är väl lite sämre eftersom det blir 
lite osigt. Men annars är jag jätte nöjd. 

Nej, det är det nog inte. Då hade jag 
kommit på det. Jag är nöjd som det är. 

Nu har det varit en väldigt lugn period, 
men nu kommer det bli att man sätter 
sig mer i skolan. Man har ju läst en del 
kapitel i böckerna för att hänga med, 
men det blir väl en timme då och då. 
Nu i Maj lär det dock köra ihop sig, då 
lär jag ju sitta konstant. 

Den här terminen har jag pluggat här 
varje dag i princip, eller ja, fem dagar i 
veckan. Annars pluggar jag kanske 
hemma en dag i veckan. Under de 
andra terminerna när jag pluggar 
normalt i skolan dvs. 
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Anser du att du har 
tillräckligt med 
utrymme för att 
studera? 

Hur ofta umgås du 
med vänner i din 
bostad? 

Anser du att du har 
tillräckligt med 
plats för att bjuda 
hem vänner? 

Vad anser du om 
storleken på 
badrummet? 

Vad anser du om 
förvaringsmöjlighet
erna? Finns det 
tillräckligt med 
förvaring? 

Lägenhet 23 Lägenhet 24
Nej, det är ju det. Jag har ju ett 
köksbord som är rätt litet, det är väl där 
jag kan sitta i sådana fall, då blir det att 
man sitter mer i biblioteket och pluggar 
så kommer man hem och behöver inte 
göra något mer. Det finns plats för ett 
skrivbord men då måste man offra 
matbordet eller så blir det kaka på 
kaka. Det går om man vill, men jag har 
valt att inte göra så. 

Ja, det tycker jag. Jag sitter vid 
matbordet. 

Det blir väl lite mer socialt efter skolan 
nu när jag bor här jämfört med hemma. 
Pojkvännen kommer ibland mitt i 
veckan och mamma och pappa 
hälsade på någon timme igår. Jag 
pendlade från Tidaholm innan jag 
flyttade hit och då var det inte så 
socialt. 

Kanske tre, fyra gånger i veckan. Det 
blir ganska ofta att vi är här, eftersom 
det ligger centralt. 

Ja, vi var tio i fredags. Soffan 2 platser, 
soffpallen 1 plats sen fyra stolar och 
man får sitta i sängen. Det hade dock 
inte gjort något om det fanns någon 
extra kvadratmeter, men det funkar, 
man får trängas. 

Ja, det tycker jag. Det kan ju bli lite 
trångt om man är många och har 
förfest. Vi har varit max 15 här en 
gång, men då var det trångt. Är man 
lagom stycken, så är man kanske sju. 
Då känns det okej. 

Skitbra! Jag får till och med plats med 
en tvättmaskin om jag vill, det finns 
uttag till det med. Det är stort och 
luftigt, superbra. Det är mycket plats 
mellan handfat och dusch så det är 
väldigt luftigt. 

Det är väldigt stort. Jag hade inte 
behövt ha det så stort. Jag hade gärna 
haft ett badkar. Det hade absolut fått 
plats. Det är väldigt stort, vill jag påstå. 

Det har varit super bra. På högersida 
direkt när man kommer in är det 
garderober hela vägen in till det stora 
rummet. Jag har tre garderober för 
kläder och jag använder bara två, den 
sista är en liten skräpgarderob och 
sedan ett städskåp. I köket är det 
mycket skåp så där får jag plats med 
allt. Det har varit jätte bra, jag har inte 
behövt köpa egna byråer. Det finns 
även ett förråd i källaren och sen även 
ett cykelgarage på bottenplan. Det är 
jätte bra i alla fall. 

Det tycker jag faktiskt är jättebra. Vi 
har många stora garderober och så, 
och även ett förråd om man skulle 
behöva det. Det förvånade mig när jag 
flyttade hit att det fanns mycket 
garderober. Det behöver man ju 
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Vad tycker du om 
tvättstugan? 

Vad anser du om 
ytfördelningen 
mellan de 
funktionerna?

Saknar du någon 
funktion i 
bostaden? 

Vad tycker du om 
storleken på din 
bostad? 

Vad anser du om 
bostadens 
planlösning? Går 
det att möblera på 
flera sätt? 

Anser du att du får 
in tillräckligt med 
dagsljus under 
dygnet? 

Lägenhet 23 Lägenhet 24
Jag har inte tvättat ännu, jag ska göra 
det ikväll, men det finns en på varje 
mellanplan alltså 4 stycken tvättstugor. 
Tre maskiner finns i varje och ett 
torkskåp. Man får dock bara ha en 
tvättid per vecka och bara tre timmar. 
Jag ska testa det ikväll. 

Den är bra. Det finns tre tvättmaskiner, 
och så finns det torkskåp och 
torktumlare. Det hade varit bra att ha 
någon form av vanlig tvättlina, för det 
finns inte. Få får man ta med sig det 
ömtåliga som inte kan torktumlas och 
hänga upp hemma på gardinstången. 
Det är väldigt fräscht för det är helt 
nytt. Den ligger bara ner för en trappa, 
på mellanvåningen, så avståndet är 
helt okej. 

Jag tycker ändå att planlösningen är 
väldigt bra. Man får möblera så det 
känns luftigt, men jag tycker att det är 
en väldigt bra uppdelning. 

Den är inte riktigt bra fördelad. 

Jag saknar en ordentlig fläkt. Det är 
bara en ventil och ingen köksfläkt. Den 
suger ju inte upp någonting. Det är rätt 
bra faktiskt. 

Ja, en balkong hade varit trevligt. Det 
är inte så mycket den jag har nu. 
Annars tror jag inte att det är något. 

Jag tycker att den är bra. Jag klarar 
mig på det, jag behöver inte större. Jag 
är ju själv så jag tycker att det är bra, 
det är lagom. 

Jag tycker att den är lagom, för jag får 
plats med det jag behöver. Säng, soffa 
och matbord var ju det jag behövde. 

Det är jätte bra att man har en korridor 
med kök, men dock är korridoren rätt 
bred och stor medan det andra rummet 
är hyffsat litet. Jag har alltså bara en 
plats för sängen vilket gör att det blir 
svårt att möblera. Det finns uttag lite 
överallt så man kan ju vrida om det lite, 
men det är nog svårt att få det riktigt 
bra. Det blir lite krångligt faktiskt. 

Nja, alltså det skulle kanske gå, men i 
de flesta bostäderna här jag varit inne i 
ser i princip likadana ut, så det finns 
inte jättestora möjligheter. Sen är det 
klart att det beror på vad man har för 
möbler. Det finns ju vissa som har en 
säng och en gigantisk soffa som går 
ut. Jättestor TV och tv-bänk. Det finns 
inte så stora möjligheter kanske. 

Eftersom att jag har fönster mot 
innegården får jag inte in solen direkt, 
men jag får in ljus. Ljust är det ju hela 
tiden eftersom jag har så tunna 
persienner. Det är rätt stora fönster 
vilket ger in mycket ljus i alla fall så här 
års. Det är lite för ljust när man ska 
sova. Annars är det jätte skönt på 
dagarna, ljust och fräscht. Även dem 
vita väggarna ger en mer fräsch och 
ljus känsla. 

Ja, det tycker jag. Det är stora fönster 
och så. Sen hade det varit kul om det 
inte var en tegelvägg utanför fönstret 
för då hade jag fått lite extra. Här får 
jag morgonsol, det är trevligt, speciellt 
när man ska plugga. 
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Tycker du att din 
bostad är estetiskt 
tilltalande? 

Vad tycker du om 
de använda 
materialen i 
bostaden? Känns 
dem gedigna? 

Är det 
högljutt/bullrigt? 

Vad anser du om 
bostadens läge? 

Lägenhet 23 Lägenhet 24
Ja det tycker jag! Det är vitt och fräscht 
överallt och de stora fönstren gör att 
det blir ljust och fräscht. 

Det tycker jag. Korridoren känns lite 
sjukhusliknande. Man hade absolut 
kunnat göra något annat. De franska 
balkongerna är inte jättesnygga utifrån. 

Det är ordentligt vad jag märkt hittills. 
Toaletten är helkaklad vilket är jätte 
fräscht. Vitvarorna är jätte bra. 
Fönstren är jätte ordentliga. Luckorna i 
käket är också ordentliga och bra. Sen 
skulle dem kanske valt att ha bättre 
handtag eftersom att dem blir väldigt 
flottiga. 

Jag är jättenöjd med golvet, i 
jämförelse med vad många andra har, 
som har plastmatta typ. Här är det 
parkett. Sedan att det finns både gips 
och betongvägg, så man ändå kan 
sätta upp saker på väggen. 

Det är faktiskt väldigt bra ljudisolerat. 
Sen är det en tjock betongvägg på 
högersidan. Sen är går ju den andra 
väggen att spika i, men den skiljer ju 
också. Man hor dock när folk går i 
korridoren, men det är inget jag haft 
ont av. 

Nej, det är det inte. På onsdagskvällar 
kan det vara lite, om grannarna har 
fest, med stora högtalare. Då hörs det 
väldigt väl. Annars är det väldigt sällan 
jag hör någonting överhuvudtaget. Det 
har jag verkligen reflekterat över. När 
man varit hos andra och hört grannar 
gå eller prata, det upplever man aldrig 
här. Sen kanske jag har schyssta 
grannar som är tysta. 

Det är super bra. Det tar ju 5 minuter 
till skolan och man kan gå till Öster 
centrum på 10 minuter. Sen är det 
väldigt när till akademien. Man har 
nära till allt. Ica supermarket ligger 
även det väldigt nära. 

Det tycker jag är väldigt bra och 
förmånligt. Det är väldigt nära skolan. 
Det tar typ tre minuter eller nått att gå 
dit. Sedan finns det ju busshållplats i 
närheten. Det tar kanske tar en eller 
två minuter att gå dit. 
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Vad anser du om 
omgivningarna? 

Känner du dig 
trygg? 

Lägenhet 23 Lägenhet 24
Dem byggde nog dem husen runt om 
rätt nyligen, men det är ju väldigt fint. 
Det är en gräsplätt i mitten och sen är 
det balkonger och så. Det är väldigt fint 
och rätt fräscht. Allt är väldigt fräscht. 

Vi har tillgång till en pytteliten gräsplätt 
här utanför. Det har vi inte blivit 
informerade om vad jag vet, utan det 
är något som någon skrev på vår 
Facebook sida. Den är tydligen vår, för 
vi får inte vara på den stora som är här 
utanför, för den hör till grannhuset. Det 
finns en liten som är som en halvcirkel 
typ, där det sällan är sol, och den är 
vår. Den får vi ju tydligen vara på som 
sagt, men den infon fick vi bara 
informellt på Facebook. Jag har 
reflekterat över det när det blir sol. Vart 
ska man gå när det blir sol och om 
man vill sitta ute och plugga? Det blir 
ju typ Hälso-parken och det är ganska 
långt. Det känns inte som att vi har 
särskilt stor möjlighet att gå ut och sola 
eller bara sätta sig. Då får man gå en 
bit för att komma till typ en lugn park. 
Jag hade gärna sett att vi blev 
erbjudna någon form av uteplats. 

Ja hittills känner jag mig trygg. Det är 
väldigt lugnt i korridoren, man ser ju 
knappt något folk och att det är lite 
inhägnat. Det känns tryggt. 

Ja, det gör jag. Det sker lite 
busringningar och sådant, typ igår 
klockan fem på eftermiddagen var det 
någon som plingade på och bara 
sprang iväg. Då undrar jag om det är 
studenter som är typ 20-25 som tycker 
sådant är kul. Men ja, jag känner mig 
trygg. Någon gång var det någon 
uteliggare eller så som hade varit 
under trappan i trapphuset längst ner 
och bajsat. Då skickade Brandtornet ut 
brev där vi skulle vara noga med vem 
som vi släpper in och så. Men jo, jag 
känner mig trygg ändå. 
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Finns det 
gemensamma ytor? 
Vad tycker du om 
dessa? 

Vad är det bästa 
med din bostad? 

Vad kan förbättras? 

Vilken funktion i 
hemmet är viktigast 
för dig? Varför? 

Varför valde du 
bostaden? 

Lägenhet 23 Lägenhet 24
Jag tror inte det finns några 
gemensamma ytor. Men om man 
anser cykelrummet som ett 
gemensamhetsutrymme, men annars 
inget som jag kommer på. 

Nej, det gör det inte. Inga som går att 
umgås på. Det hade varit jättebra att 
kunna ha någon form av lokal som 
man skulle kunna hyra om man vill 
vara fler. Just för att det är ett 
studentboende. Jag vet ju att på gamla 
hlk som ligger mitt emot, att de har 
någon sådan typ av lokal. Det hade 
varit trevligt här. Under insparken är 
det många som går ner i vårt 
cykelförråd, och sitter där. Då är det 
typ 50 personer som sitter där nere 
bland cyklar och grejer, och det känns 
inte helt bra. 

Det är förvaringsmöjligheterna 
speciellt, att man slapp köpa en extra 
byrå. Sen att det är ljust och fräscht 
och att badrummet är stort, helkaklat 
och luftig. 

Läget, tror jag. Plus att den var helt ny, 
och då var den hel och fräsch 

Nej inte vad jag kan komma på. Det 
enda är den där fläkten och jag hade 
lite krångel med fönstret, när mamma 
skulle putsa det var hon rätt att det 
skulle ramla ut. Annars är jag 
supernöjd. 

Planlösningen kanske. Så att sängen 
skulle kunna vara mer avskild. 

Att kunna umgås kanske och sen laga 
mat. 

Köket, för att jag tycker det är roligt att 
laga mat. 

Jag hade faktiskt en kompis som bor 
här sedan innan på våningen under 
och hon var super nöjd. Jag har haft 
kontakt med henne om hur hon sökte 
och så. Jag visste hur lägenheten såg 
ut och man kan även kolla på 
brandtornets hemsida på en 3D-vy. 
Sen är det ju super centralt. Det 
centrala läget och att det är nybyggt 
samt att jag fått information från henne 
att det var så bra, var det som jag föll 
för. 

För att den hade ett bra läge och att 
den var ny. 
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Förord  
”Nu är det dags att gå från ord till handling!” 
Bristen på studentbostäder i Sverige är ett stort och växande problem. Utbredd osäkerhet, långa 
köer, trångboddhet, att tvingas bo kvar hos föräldrarna, ockerhyror, långpendling och svarta 
kontrakt följer i studentbostadsbristens spår. Allt för många studenter på många studieorter i 
Sverige, men framför allt i Stockholm, upplever problem med att hitta en lämplig bostad. Många 
studenter får idag vänta i över två år på att få en studentbostad. Det är givetvis fullständigt 
oacceptabelt för den enskilde studenten, som drabbas hårdast. Men det är inte heller bra för 
Sverige om Stockholm som kunskapsregion och tillväxtcentrum hämmas av bristen på 
studentbostäder. Nu behöver vi ett studentbostadslyft! 

SSSB, Stiftelsen Stockholms studentbostäder, är landets största studentbostadsföretag med cirka 
8 000 studentbostäder i Stockholm – av totalt drygt 12 000 stycken1. Men med drygt 80 000
studenter vid Stockholms lärosäten är behovet betydligt större än så. Det står nu klart för alla 
seriösa bedömare att det råder en studentbostadskris i Stockholm.  

Ändå har nybyggnationen av studentbostäder i Stockholm och på andra större lärosäten i Sverige 
stått i princip helt still i flera år. SSSB vill bygga bra bostäder som är anpassade efter studenters 
behov av smart funktionalitet, närhet till lärosätena och rimlig hyra. Studentbostäder är tillfälliga 
bostäder, som man bor i under några intensiva år – men vi vet att det är viktigt att de är bra, 
moderna och funktionella. 

Idag möter vi som studentbostadsföretag en hel del svårigheter när vi vill starta nya byggprojekt. 
Det handlar om kostsamma plan- och bygglovsprocesser, orimliga byggregler och en avsaknad av 
ekonomiska styrmedel eftersom det är svårt att få byggprojekten att gå ihop ekonomiskt. 

1 Studboguiden 2012 
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SSSB vill dra sitt strå till stacken och visa vilka möjligheter som finns för studentbostadsbyggande i 
Sverige om bara de rätta villkoren kommer på plats. Vi har här därför gjort en jämförelse av 
förutsättningarna och villkoren för byggande av studentbostäder i Sverige och våra grannländer. I 
rapporten visar det sig att villkoren – inte minst ekonomiskt – ser annorlunda ut i våra grannländer. I 
Stockholm råder studentbostadskris. Så ser det inte riktigt ut i de jämförbara städerna Köpenhamn, 
Oslo och Helsingfors.  

Sverige och Stockholm kan dra lärdom av vad som fungerar bra i grannländernas system. Efter att 
ha analyserat skillnaderna i villkor kan vi se behov av en rad förändringar i lagar och regler för att få 
igång byggandet av studentbostäder i Sverige. Det handlar bland annat om att: 

x Minska kostnaderna för nyproduktion genom att korta plan- och bygglovsprocesserna.

x Förenkla byggreglerna för att skapa förutsättningar för storskaligt byggande av

studentbostäder.

x Införa ekonomiska styrmedel under en period, för att få igång byggandet igen.

x Förbättra marktilldelningen så att bra projekt överhuvudtaget kan påbörjas.

Självklart har även vi bostadsföretag ett ansvar att hela tiden hitta nya lösningar på hur vi kan 
bygga så yteffektivt som lagen tillåter, och till så begränsad kostnad som möjligt. Men till syvende 
och sist så styrs våra förutsättningar i allra högsta grad av politiska beslut i form av lagar och regler. 
Med mer mark, anpassade byggregler och bättre ekonomiska förutsättningar skulle SSSB kunna få 
fart på byggandet av studentbostäder igen. Regionens mål är att bygga minst 6000 nya 
studentbostäder i Stockholm till år 2017. Men det förutsätter att det genomförs politiska 
förändringar. Nu är det upp till politiken att bestämma sig för om vi ska få förutsättningar för att 
minska köerna och möta det kraftigt ökade behovet från studenter som vill läsa i Stockholm. 

SSSB vill delta aktivt och konstruktivt i en fortsatt dialog med beslutsfattare för att skapa så bra 
förutsättningar som möjligt för byggande av studentbostäder i Sverige. Om inget görs kommer 
krisen att förvärras och det drabbar Stockholms och Sveriges studenter. Nu är det hög tid att få till 
ett slut på studentbostadskrisen genom att få igång byggandet av fler studentbostäder. I den 
processen är vi gärna med. 

Chris Österlund, vd för SSSB, Stiftelsen Stockholms Studentbostäder 
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SAMMANFATTNING 
Idag finns det drygt 350 000 studenter i Sverige, men endast cirka 80 000 studentbostäder i hela 
landet. Alla som läser på högskola behöver inte studentlägenhet, men behovet överskrider ändå 
vida tillgången. De extremt långa köerna till studentbostadsföretagen är det tydligaste uttrycket för 
detta. I Stockholm är den genomsnittliga väntetiden för att få en studentbostad idag minst 2 år. 
Detta innebär att många studenter nästan hinner avsluta sina studier innan de ens har fått ett 
erbjudande om en studentbostad. 

Ändå byggs idag i princip inga nya studentbostäder i Sverige, trots att bristen är mycket stor. År 
2012 byggdes endast 225 studentbostäder i hela Sverige. Året innan var siffran 134. Byggandet 
avstannade nästan helt när regeringen avskaffade investeringsstöden till byggande av 
studentbostäder år 2007. Bristen på studentbostäder är ett stort och växande problem både för 
Sveriges studenter och för tillväxten i vårt land. Behovet av studentbostäder är permanent och 
ökande – därför är det fel och olyckligt att försöka lösa krisen med olika former av tillfälliga 
lösningar som baracker, båtar, och liknande.  

Hittills har en stor del av debatten fokuserat på bristen som sådan. Denna rapport syftar till att lyfta 
fram de centrala orsakerna till att nyproduktionen av studentbostäder i Sverige står stilla idag. 
Dessa är: 

x Kostsamma och utdragna plan- och bygglovsprocesser

x Krångliga och orimliga byggregler

x Avsaknaden av ekonomiska styrmedel

x Bristen på marktillgång i närheten av högskolorna/universiteten

För att tydliggöra att det går att göra något åt bristen på studentbostäder, och samtidigt hämta 
inspiration och väcka tankar för den svenska debatten, har vi låtit jämföra hur villkoren för 
byggande av studentbostäder här i Sverige med hur det ser ut i våra grannländer. Såväl 
Köpenhamn som Oslo och Helsingfors liknar Stockholm i att de är stora lärosäten och centrala 
kunskapsregioner och tillväxtcentrum i sina respektive länder. Men i dessa länder råder ingen 
allvarlig brist på studentbostäder. Kontrasten till krisen i Stockholm är påtaglig. Förutsättningarna 
för byggande av studentbostäder i Sverige avviker kraftigt jämfört med de andra länderna i 
jämförelsen. Vår förhoppning är att svenska beslutsfattare ska få bättre möjlighet att dra lärdomar 
av de framgångsrika delarna av de norska, danska och finska systemen.  

Rapporten bygger på en enkätundersökning om de politiska förutsättningarna för byggande av 
studentbostäder i Sverige, Danmark, Finland och Norge. Undersökningen gjordes i maj år 2013 och 
enkäten har besvarats av representanter från olika aktörer på studentbostadsmarkanden i 
respektive land. 
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Slutsatser från jämförelsen mellan Sverige, Danmark, Finland och Norge: 

x De svenska förutsättningarna för att bygga studentbostäder avviker kraftigt från de andra

länderna på många punkter, både vad gäller ekonomiska förutsättningar och byggregler.

x Alla de jämförda länderna utom Sverige har någon form av ekonomiska styrmedel –

investeringsstöd eller skattesubventioner – som gynnar byggande av studentbostäder.

x Det finns goda exempel på hur förenklingar i byggreglerna stimulerar fler studentbostäder

och ger bättre ekonomi i byggprojekten, som då blir genomförbara.

Utifrån jämförelsen presenterar SSSB ett antal konkreta förslag på ett studentbostadslyft. De 
förändringar av det svenska regelverket som styr nyproduktion och som skulle få fart på byggandet 
av studentbostäder även i Sverige är: 

x Minska kostnaderna genom att förenkla och förkorta plan- och bygglovsprocesserna för

studentbostäder.

x Förenkla byggreglerna, skapa möjligheter att få bygga något mindre bostäder och slopa

de kommunala särkraven – för att skapa förutsättningar för storskalig nyproduktion utan att

behöva skräddarsy varje enskilt byggprojekt.

x Inför ekonomiska styrmedel som en kickstart för byggandet av studentbostäder –

investeringsstöd och/eller skattesubventioner för just studentbostäder. Detta kan behövas

under ett antal år för att göra byggandet av nya bostäder - till en grupp med högst

begränsad köpkraft - ekonomiskt genomförbara.

x Förbättra tilldelningen av mark i närheten av själva högskolorna/universiteten.
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HUR SER TILLGÅNGEN TILL STUDENTBOSTÄDER 
UT IDAG?  
Idag finns det drygt 350 000 studenter i Sverige, men endast cirka 80 000 studentbostäder i hela 
landet. Alla som läser på högskola behöver inte studentlägenhet, men behovet överskrider ändå 
vida tillgången. De extremt långa köerna till studentbostadsföretagen är det tydligaste uttrycket för 
detta, i Stockholm idag är kötiden minst 2 år. Detta innebär att många nästan hinner avsluta sina 
studier innan de ens har fått ett erbjudande om en studentbostad. Med en växande grupp unga och 
nästan ingen nybyggnation av studentbostäder kan unga framöver tvingas vänta 4-6 år för att få ett 
studentboende2.

Trots långa kötider byggs det bara 100-200 nya studentbostäder varje år i hela Sverige. 
Skillnaderna i tillgången på bostäder mellan olika orter är stor. I Stockholm saknas exempelvis 
tusentals studentbostäder. Drygt 80 000 studenter läser varje år vid Stockholms universitet och 
högskolor. Men det samlade beståndet av studentbostäder i Stockholm är endast cirka 12 000.3

Under 2013 står nyproduktionen i princip helt still, endast ett par hundra nya studentbostäder 
byggs. För att på sikt stärka och garantera kompetenstillförseln inom både offentlig och privat 
sektor krävs det att studenter och forskare som vill studera och forska i Stockholm har goda 
förutsättningar att hitta bostad. Hela 29 procent uppger att de har funderat på att lämna Stockholm 
under studietiden på grund av boendesituationen och 50 procent menar att de har funderat på att 
flytta efter studierna på grund av boendesituationen4. Stockholms läns landsting har identifierat
problemet och insett att det idag behövs fler studentbostäder i Stockholm. Redan för ett par år 
sedan konstaterade de att det råder brist på minst 7000 studentbostäder i Stockholm5.

På andra orter ser tillgång och efterfrågan något annorlunda ut, men bristen på studentbostäder är 
akut även i de stora studentstäderna som Uppsala, Lund och Göteborg. Även i Gävle, Örebro, 
Luleå, Helsingborg, Kalmar, Malmö och Borås råder det brist på studentbostäder. I 
studentbostadskrisens spår följer köer, osäkerhet, trångboddhet, svart bostadshandel, ockerhyror 
och att studenter väljer bort studier vid en viss ort – eller helt och hållet. 

2 Stockholm i otakt – snart flyr studenterna bostadsbristen 
3 Stockholm i otakt – snart flyr studenterna bostadsbristen 
4 Stockholm i otakt – snart flyr studenterna bostadsbristen 
5 Förslag till handlingsprogram – Kunskapsregion Stockholm 
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Bild: Studentbostadsföretagen 

En viktig faktor när man talar om brist på bostäder för studenter är hur bostadsmarknaden ser ut i 
stort. I Sverige till exempel råder en generell bostadsbrist på grund av att det byggs för lite 
bostäder6. Detta spiller givetvis också över på studentbostadsmarknaden. Genom bostadsbristen
tenderar en del att behålla sin studentbostad längre eftersom det är svårt att få en vanlig bostad 
efter studierna. Dessutom finns inte så många andra alternativ till boende än just studentbostäder 
om man ska studera på en ort i främst en storstadsregion eller i annan ort med bostadsbrist. 

6 Studboguiden 2012 
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VARFÖR BYGGS DET INTE FLER 
STUDENTBOSTÄDER? 
SSSB tycker att vi i Sverige ska kunna erbjuda våra studenter ett bra boende under studietiden. 
Men då krävs bättre ekonomiska och regelmässiga förutsättningar. Vi vill förenkla utan att försämra. 
Dagens situation är ohållbar och den samlade bristen på studentbostäder är nu så akut att den 
riskerar att slå mot såväl utbildningsväsendet som tillväxten – och hämmar tusentals unga vuxna 
från att förverkliga livsdrömmar och studieplaner. För landets stor- och studentstäder är frågan av 
central betydelse för att fullt ut kunna ta tillvara den tillväxtpotential som finns.  

Det finns framför allt tre centrala orsaker till att nyproduktionen av studentbostäder står still: 

Kostsamma byggprocesser. Alltför stor del av kostnaden för att bygga studentbostäder ligger på 
byggprocessen innan man ens har satt spaden i marken. Utdragna plan- och bygglovsprocesser, 
ständiga småjusteringar och skilda regler och besked mellan olika kommuner (och ibland mellan 
olika handläggare i samma kommun) skapar en tröghet i sig, men bidrar också till att fördyra 
byggandet på ett sätt som gör att det till slut inte finns tillräckliga förutsättningar för att bygga fler 
nya studentbostäder. 

Orimliga byggregler. Många av de byggregler som styr byggandet också av studentbostäder har 
egentligen skapats för byggande av vanliga permanenta bostäder. Studenter ska ha rätt till bra, 
moderna och miljömässigt acceptabla bostäder. Eftersom det är en begränsad boendetid behöver 
man inte ställa samma krav som man gör på permanenta bostäder. Det är exempelvis orimligt att 
det i praktiken inte går att bygga studentbostäder på mindre än 25 kvadratmeter. Det leder direkt 
och konkret till färre och dyrare bostäder. Även regler kring exempelvis buller försvårar och fördyrar 
byggandet av fler studentbostäder. 
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Avsaknaden av ekonomiska styrmedel. Borttagandet av det investeringsstöd som fanns tidigare 
bidrog på ett närmast övertydligt sätt till att nyproduktion av studentbostäder stannade upp nästan 
helt och hållet. Grundproblemet är att de kostsamma markpriserna och byggprocesserna – 
tillsammans med kundernas (studenternas) begränsade ekonomiska förutsättningar – gör att den 
ekonomiska kalkylen inte går ihop. Resultatet blir att byggandet stannar upp helt. 
Studentbostadsföretagen vill på sikt ha en så pass väl fungerande ordning – med mindre 
kostsamma processer och regler (och kanske ekonomiskt starkare studenter) att statliga 
subventioner inte ska vara nödvändiga. Men på kort till medellång sikt är läget så akut att någon 
form av ekonomiskt stöd för att få igång byggandet närmast är nödvändigt som en 
övergångslösning. Regeringen har exempelvis förlängt investeringsstödet för byggandet av 
äldreboenden då det behövs fler bostäder till en ekonomiskt svag grupp som det i dagsläget inte 
finns tillräckligt med bostäder till7.

Utöver dessa tillkommer ett antal faktorer som ytterligare försämrar förutsättningarna för 
nyproduktion: 

Dålig marktilldelning. Det finns mark som skulle passa bra för nyproduktion av studentbostäder – 
också i storstäderna. Men på grund av slutna processer och brist på lönsamhet, görs dessa på 
många orter inte tillgängliga för studentbostadsföretagen. 

Fel fokus. Alltför många kommuner försöker att lappa och laga genom att lägga fokus och resurser 
på högst tillfälliga boendelösningar. Men effekten av att lägga fokus på baracker, båtar och andra 
tillfälliga lösningar på permanenta – och växande – behov blir att man skapar osäkerhet och slår 
undan benen på seriös nyproduktion. 

Brist på långsiktighet. Byggprocesser förutsätter långsiktigt stabila och hållbara förutsättningar. 
Det måste vara rätt förutsättningar – och förutsägbarheten har ett värde i sig för alla inblandade: 
kommunerna, högskolorna/universiteten, studenterna och studentbostadsföretagen. 

Olycklig polarisering. Debatten om studenters behov av bostäder har på ett olyckligt sätt fastnat i 
en låsning mellan mer eller mindre seriösa ytterligheter. Å ena sidan finns de som hävdar att 
studenter får tåla att bo spartanskt och/eller i mycket små bostäder under studietiden. Det är en 
ståndpunkt som – med rätta – ofta uppfattas som kränkande och nedvärderande av studenterna 
själva, och som inte alltid skapar de bästa förutsättningarna för en konstruktiv dialog. Å andra sidan 
finns de som ständigt för fram – relativt sett – mycket höga krav på boyta och olika normer 
kopplade till miljö, energi, tillgänglighet med mera.  

Regeringen har initierat ett antal utredningar och uppdrag som skapar något bättre förutsättningar 
för att få igång byggandet. Men tyvärr räcker inte de initiativ som tagits. Nu behöver riksdag och 
regering - utifrån de utredningar och processer som har initierats gå från ord till handling. Sverige 
behöver en rejäl satsning för att få igång byggandet av fler studentbostäder. 

7 Studbo guiden 2012 
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HUR SER DET UT I VÅRA GRANNLÄNDER? 
SSSB menar att vi i Sverige måste få till förändringar i lagar och regler för att få igång byggandet av 
studentbostäder. Det bästa sättet att få kunskap och inspiration till att förändra är att se hur våra 
grannländer arbetar med byggande av studentbostäder. Vi ska därför ge oss ut på en liten resa och 
se hur villkoren för byggande av studentbostäder ser ut i Sverige, Danmark, Finland och Norge. 

Rapporten bygger på en enkätundersökning om de politiska villkor som finns för byggande av 
studentbostäder. Undersökningen gjordes i maj i år och enkäten har besvarats av representanter 
från olika aktörer på studentbostadsmarkanden i respektive land. 

På följande sidor finns en sammanställning över villkoren i: 

x Sverige

x Danmark

x Finland

x Norge
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Villkor för byggande av studentbostäder 

Sverige Danmark Finland Norge 
  Antal studenter 433 540 st8 215 000 st9 310 000 st10 204 727 st11

Befolkning 9 415 570 st12 5 560 628 st13 5 375 276 st14 4 920 305 st15

Andel studenter 4,6 % 3,9 % 5,8 % 4,2 % 

Antal 
studentbostäder 

83 000 st16 50 000 st17 35 000 st18 31 529 st19

Genomsnittlig kötid 
för studenterna 

Det beror på, men 
minst 2 år i Stockholm. 
Bristen är stor även 
utanför Stockholm, i 
Uppsala, Lund, Luleå, 

Gävle, Borås, Malmö, 
Helsingborg, Kalmar, 
Göteborg och Örebro 
saknas också 
studentbostäder. 

Det beror på var i 
landet, men kan vara 
cirka ett år i 
Köpenhamn. Överlag 
finns en balans mellan 

utbud och efterfrågan. 

Det beror på var i 
landet, men kan vara 
upp till ett år i 
Helsingfors. I övriga 
landet några månader. 

Cirka ett halvår. 

Ekonomiska 
styrmedel 

Nej Ja, det offentliga stödet 
uppgår till 40-50 % av 
kostnaderna. Det finns 
både statligt och lokalt 
ekonomiskt stöd. Det 
handlar dels om ett 

ekonomiskt stöd för att 
komma igång med 
byggandet, dels om ett 
stöd för 
kapitalkostnaderna. 

Ja, regeringen erbjuder 
förmånliga lån med 
ränteavdrag till 
studentbostadsföretag 
för att stimulera 
byggandet. Utöver 

detta erbjuder 
regeringen ekonomiskt 
investeringsstöd som 
kan uppgå till 10 % av 
den totala kostnaden.  

Ja, bostadsföretag 
som ska bygga nya 
studentbostäder får 
hjälp med 
finansieringen från 
utbildningsdepartemen

tet som står för 36 % 
av kostnaden, 
resterade del består av 
vanliga banklån. 
Summan som 
finansieras av 

regeringen är 250 000 
NOK per enhet 
förutsatt att den totala 
kostnaden inte 
överskrider 700 000 
NOK per enhet. 

Regeringen skjuter till 
detta stöd till 1000 nya 
studentbostäder varje 
år. 

8 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
9 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
10 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
11 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
12 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
13 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
14 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
15 Nordic Statistical Yearbook 2011, www.norden.org 
16 Nordic Report  2012 
17 Nordic Report  2012 
18 Nordic Report  2012 
19 Nordic Report  2012 
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Sverige Danmark Finland Norge 

Undantag i 
byggregler 

Ja, det finns vissa 
särskilda regler så som 
att sammanföra vissa 
av lägenhetens 
funktioner till 
gemensamma ytor. 

Det handlar om 
korridorrum med 
gemensamt kök, men 
även de så kallade 
studentettorna som 
kan byggas något 

mindre om man 
kompenserar den 
förlorade ytan i 
lägenheten med 
gemensamma ytor. 
Det finns även vissa 

andra mindre avsteg 
som kan göras, som 
att det inte behöver 
finnas en dörr mellan 
kök och rum om 
bostaden är mindre än 

35 kvadratmeter.20

Nej, men de danska 
byggreglerna är 
mildare jämfört med de 
svenska bland annat 
gällande 
tillgänglighetskraven. 

Ja, vissa undantag 
finns gällande 
handikappanpassning 
och den tillåtna 
storleken på 
badrummen. 

Dessutom finns 
undantag vad gäller 
parkering och några 
lokala regler som 
påverkar planeringen 
av bostäder. 

Ja, i Norge skiljer man 
på universell standard 
och besöksstandard 
när man bygger 
studentbostäder. 
Härigenom garanteras 

att 20 procent är fullt 
tillgängliga 
studentbostäder för 
rullstolsburna, 
samtidigt som fler 
studentbostäder kan 

byggas med standard 
som innebär goda 
möjligheter för 
exempelvis 
rullstolsburna 
människor att besöka 

den boende. Lagen 
som den ser ut idag 
infördes förra året. 
Tidigare hade man en 
lag som gjorde det 
möjligt att bara ha 

mindre yta i 
badrummen, men nu 
har man tagit 
ytterligare ett steg så 
nu tillåts hela 
lägenheten att vara 

mindre. I byggreglerna 
för bostäder generellt 
måste 100 procent av 
de nybyggda 
bostäderna vara 
anpassade till 

rullstolsburna. Det 
finns även andra 
undantag i 
byggreglerna som 
gäller parkering och 
förvaringsutrymmen. 

20 Vilka regler försvårar nyproduktionen av studentbostäder? 
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Sverige Danmark Finland Norge 

Minsta tillåtna yta att 
bygga i kvadratmeter 

Som en konsekvens av 
byggreglerna är det 
svårt att bygga under 
25 kvadratmeter. 

Finns inget minimum. Cirka 20 kvadratmeter, 
men det finns lokala 
regler som gör att man 
kan frångå den 
principen. 

Cirka 12 kvadratmeter, 
men byggföretagen 
kan ansöka om 
undantag. Det finns 
även lokala regler, i 
exempelvis Bergen 

kan bara 
studentbostadsföretag 
bygga mindre än 30 
kvadratmeter. 

Svårigheter med 
marktilldelning 

Ja, det finns mark som 

skulle passa bra för 
nyproduktion av 
studentbostäder – 
också i storstäderna. 
Men på grund av 
slutna processer och 

brist på lönsamhet, 
görs dessa på många 
orter inte tillgängliga 
för studentbostads-
företagen. 

Ja, det är svårt att hitta 

bra, centrala lägen 
med realistiska priser i 
Köpenhamn. I övriga 
landet är det enklare.  

Ja, i Helsingfors är det 

svårt med 
marktilldelningen vid 
byggandet av 
hyreslägenheter 
generellt och det gäller 
även byggandet av 

studentlägenheter. 
Processerna är också 
mycket utdragna 
tidsmässigt.  

Ja, åtminstone i de 

större städerna. 
Markpriserna är 
mycket höga. 

Antal 
studentbostäder som 
byggdes år 2012 

225 st 562 st 573 st började byggas. Regeringen hjälper till 
att finansiera 1000 nya 
studentbostäder varje 
år.  

Källa SSSB Per Juulsen, direktör, 

Kollegiekontoret i 
Århus 

Aija Tasa, Director 

Housing, Rakli 

Thorbjörn Haug, 

Director SiB Bolig, 
Studentsamskipnaden 
i Bergen 
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Några slutsatser av jämförelsen 

Det finns stora skillnader länderna emellan hur regering och riksdag betraktar byggandet av 
studentbostäder. De viktigaste slutsatserna i jämförelsen är att i alla de andra jämförda länderna 
förutom Sverige finns kraftfulla ekonomiska styrmedel för byggande av studentbostäder. Man ser 
helt enkelt studentbostäder som ett allmänintresse för samhället. En annan viktig slutsats är att det 
finns konstruktiva sätt att förenkla och förändra byggreglerna för studentbostäder som gör det 
möjligt att bygga fler studentbostäder och få bättre ekonomi i byggprojekten, men fortfarande skapa 
god tillgänglighet för hyresgäster och besökare. 

Ekonomiska styrmedel 
Det är bara Sverige som saknar ekonomiska styrmedel vid byggande av studentbostäder. I 
Danmark finansierar det offentliga systemet ungefär hälften av byggkostnaderna. När 
byggföretagen bestämt sig för att bygga garanterar staten lån och hjälper till att finansiera upp till 50 
procent av kapitalkostnaden.  

I Finland erbjuder regeringen förmånliga lån med ränterabatter för att stimulera byggandet av 
studentbostäder. Utöver detta erbjuder regeringen ekonomiskt investeringsstöd som kan uppgå till 
10 % av den totala kostnaden.  

I Norge har regeringen valt en annan väg. Där har man istället bestämt sig för att hjälpa till att 
finansiera upp till 1000 nya studentbostäder varje år. De företag som vill bygga studentbostäder 
ansöker om finansiellt stöd hos utbildningsdepartementet. För att få tillgång till det ekonomiska 
stödet måste produktionskostnaden vara mindre än 700 000 NOK per enhet och det offentliga 
stöder ligger 250 000 NOK per enhet.21

Byggregler 
Studentbostäder är en genomgångsbostad där den genomsnittliga bostadstiden är minst två år22.
De flesta regler som styr byggande av studentbostäder är dock utformade för helt andra 
förutsättningar och hyresgäster. Det går att bygga bra bostäder med god tillgänglighet för 
hyresgäster och besökare även om man förändrar regelverket. Byggreglerna påverkar i hög grad 
byggkostnaderna. Dagens byggregler i Sverige innebär att det är mycket svårt att få ekonomi i 
tillräckligt många byggprojekt för att svara upp mot behoven av studentbostäder.  

21 Nordic Report 2012 
22 Studboguiden 2012 
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I både Sverige och Norge finns undantag i byggreglerna för byggande av studentbostäder. I 
Sverige handlar det om vissa särskilda regler så som att sammanföra vissa av lägenhetens 
funktioner till gemensamma ytor och det finns även vissa andra mindre avsteg som kan göras.23

Det är intressant att se närmare på de förenklingar av tillgänglighetsregler som har gjorts i Norge, 
där man skiljer på universell standard och besöksstandard. Härigenom garanteras att 20 procent av 
de nybyggda studentbostäderna är fullt tillgängliga, samtidigt som fler studentbostäder kan byggas 
med standard som innebär goda möjligheter för exempelvis rullstolsburna människor att besöka 
den boende. Detta kan vara ett sätt att komma bort från den låsning som diskussionen om 
studentbostäder och tillgänglighet för rörelsehindrade allt för ofta har fastnat i. Den norska lagen 
som den ser ut idag infördes förra året. Tidigare hade man en lag som gjorde det möjligt att bara ha 
mindre yta i badrummen, men nu har man tagit ytterligare ett steg och tillåter hela lägenheten att 
vara mindre.  

Denna förändring innebär att byggföretagen i varje enskilt studentbostadshus får in fler lägenheter 
och på så vis också får bättre ekonomi i projekten. Nybyggda studentettor i Sverige ligger idag på 
cirka 25 kvadratmeter om man ska följa Boverkets byggregler. SSSB har låtit en arkitekt rita på 
skillnaderna i antal lägenheter per hus på Lappkärrsberget i Stockholm beroende på om man 
tillämpar de svenska eller de norska byggreglerna. I det hus där man har tillämpat de svenska 
byggreglerna får man in 37 studentlägenheter per våningsplan medan man i de hus med de norska 
byggreglerna rymmer hela 41 lägenheter per våningsplan varav 9 stycken uppfyller 
tillgänglighetskrav. Det här innebär att man får in cirka 10 procent fler lägenheter med den här 
typen av byggande och att man ändå kan erbjuda god tillgänglighet för boende och besökare (se 
ritningar sid 17). 

I Lund har man också testat ett alternativt sätt att bygga för att få bättre ekonomi i byggandet av 
studentbostäder. I normala fall när man följer de svenska byggreglerna blir hyran för den enskilde 
studenten cirka 50 000 kr per år. I Lund har man testat att bygga en experimentstudentetta med 
badrum och kök på endast 8,8 kvadratmeter och då landar istället hyran på 30 000 kr per år och 
student24. Det är stor skillnad i pris för en student med en låg månadsinkomst. SSSB tycker givetvis
att det är viktigt att det finns god tillgänglighet för både rullstolsburna boende och besökare. Det kan 
handla dels om att en del av det nya beståndet måste vara fullt handikappanpassat för boende i 
rullstol, dels kan det handla om att man kan bygga en handikappanpassad besökstoalett på varje 
våningsplan.  

Finns möjlighet att bygga mindre och mer yteffektivt så kan man istället samutnyttja funktioner, så 
att studenter exempelvis kan studera vid matbordet, använda sängen som soffa, och ha TV:n i 
bokhyllan eller på väggen istället för på en separat TV-möbel.  

Marktilldelning 
Det finns problem med marktilldelning i alla de jämförda länderna. I storstadsregionerna ligger 
priserna högt och marken är attraktiv. Även om det finns mark som skulle passa bra för 
nyproduktion av studentbostäder av studentbostäder så finns problem med brist på lönsamhet. 

23 Vilka regler försvårar nyproduktionen av studentbostäder? 
24 www.nyteknik.se/nyheter/bygg/byggartiklar/article3391764.ece 
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De norska byggreglerna rymmer 41 lägenheter per våningsplan varav 9 stycken uppfyller tillgänglighetskrav 

De svenska byggreglerna rymmer enbart 37 studentlägenheter per våningsplan 
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SSSB:S KRAV PÅ FÖRÄNDRINGAR 
Det måste vara viktigare att riva hindren och få igång byggandet av nya studentbostäder än att 
klamra sig fast vid orimliga byggregler och kostsamma plan- och bygglovsprocesser som förvärrar 
studentbostadskrisen. Landets studenter behöver bostäder och studentbostadsföretagen vill bygga, 
så nu behövs en rejäl politisk satsning. Ett studentbostadslyft! Vi behöver inga spektakulära 
lösningar som tillfälliga bostäder i form av enkla baracker eller liknande, utan detta är ett konstant 
och växande problem. Med ett studentbostadslyft kan vi få igång byggandet av fler nya 
studentbostäder. Studentbostadsföretagens bedömning är att Sverige inom en femårsperiod kan 
öka byggandet av studentbostäder med flera hundra procent – och öka hela beståndet med 
uppemot 25 procent – om alla regelförenklingar, förkortningar av processen och ekonomiska 
förutsättningar kommer på plats25.

Våra krav på förändringar är: 

Minska kostnaderna för plan- och bygglovsprocesserna. Onödiga detaljregleringar, utdragna 
byggplane- och bygglovsprocesser och skilda regler mellan olika kommuner fördyrar byggandet. 

Inför ekonomiska styrmedel. Vare sig staten eller kommunerna bidrar till att skapa ekonomiska 
förutsättningar för att få igång byggandet av fler studentbostäder, till skillnad från systemen i 
Danmark, Finland och Norge. Detta trots att fler studentbostäder är av största allmänintresse, 
samtidigt som studenterna har begränsade ekonomiska förutsättningar. Byggandet av nya 
studentbostäder i praktiken stått still sedan investeringsstödet togs bort 2007. Sänkt byggmoms kan 
också vara en lösning. Inför regeringen ett riktat stöd till enbart byggande av studentbostäder 
menar vi att det inte finns risk för uppblåsta byggpriser.  

Förbättra marktilldelningen. Det finns mark som skulle passa bra för nyproduktion av 
studentbostäder – också i Stockholm. Men på grund av slutna processer och brist på lönsamhet, 
görs dessa inte tillgängliga för byggande av studentbostäder. 

Vi har gjort ett antagande för hur studentbostadsbyggandet kan utvecklas beroende på politiska 
förutsättningar. Om inget görs, kommer utbudet av studentbostäder att stå still eller till och med 
minska. För att vi ska klara av att nå det nya målet om 6000 nya studentbostäder till år 2017 krävs 
att politiker och beslutsfattare både i Stockholm och på riksplanet går från ord till handling och 
skyndsamt genomför de nödvändiga förändringarna. Då kan vi – tillsammans med andra 
studentbostadsföretag i Stockholm – fylla en del av den brist som Stockholms läns landsting 
konstaterade för ett par år sedan, 7 000 fler studentbostäder26.

25 Studentbostadsföretagen 
26 Förslag till handlingsprogram – Kunskapsregion Stockholm 
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för!att!tillgodose!det!behov!av!tillgängliga!bostäder!som!finns,!samtidigt!som!det!hade!inneburit!lägre!
produktionskostnader!och!fler!bostäder!åt!studenter.!Enligt!utredningen!pekar!erfarenheten!från!
Norge!på!att!ett!sådant!regelverk!exempelvis!innebär!15J20!procent!lägre!produktionskostnader.!
Boverket!går!dock!rakt!emot!all!branscherfarenhet!och!menar!att!ändrade!tillgänglighetskrav!inte!
bidrar!några!positiva!effekter.!Det!är!en!slutsats!som!branschen!är!starkt!kritisk!till.!

J Det!är!anmärkningsvärt!att!en!statlig!myndighet!i!en!utredning!på!uppdrag!av!regeringen!
presenterar!ett!resultat!som!baseras!på!så!pass!bristfälliga!underlag!som!det!görs!i!denna!
utredning,!säger!Martin!Johansson,!generalsekreterare!på!Studentbostadsföretagen!
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