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KONTAKTPERSONER

Runt 2 000 studenter i huvudsak boende i studentbos-
täder runt om i landet har svarat på frågor om hur de 
ser på sitt boende idag och hur de skulle vilja att det 
utformas i framtiden. 

Över 80 procent är nöjda med sina studentbostäder 
idag. Nöjdast är de som bor i lägenhet, medan de 
som bor i korridor är något mer missnöjda. Framförallt 
är studenterna nöjda med läget i förhållande till sin 
utbildning, och mest missnöjda med priset/hyran (bo-
ende i lägenhet) och de gemensamma köken (boende 
i korridor). 

Framtidens bostäder ska främst vara en utveckling av 
dagens bostäder, snarare än något helt nytt. Majorite-
ten skulle välja att bo i en lägenhet, men 35 procent 
skulle välja kollektivt boende om de fick välja helt 
fritt. De kollektiva bostäderna ska dock skilja sig från 
dagens äldre studentkorridorer genom att tydligare fo-
kusera på främja de sociala aspekterna i boendet, vilket 
är den främsta anledningen till att man vill bo kollektivt. 

Oavsett om studenterna vill bo enskilt eller kollektivt är 
det samma aspekter som värderas högst i bostaden. 
Nämligen möjligheterna till matlagning, avskildhet och 
umgänge. Hur det ska lösas och hur högt de olika de-
larna värderas varierar. Skiljelinjen är huruvida man kan 
tänka sig att dela olika funktioner och utrymmen med 
andra. De som vill bo i lägenhet vill i princip inte dela 
någonting med andra boende. 

Det finns stora skillnader i hur man vill bo inom grup-
pen studenter. Exempelvis vill nybörjarstudenter och 
internationella studenter i betydligt större utsträckning 
bo i kollektiva bostäder än andra. Det grundar sig i 
större behov av att vara en del av och etablera sig i en 
studentgemenskap. 

Utifrån studenternas svar har White arkitekter tagit 
fram tre konceptbostäder uniBO, duoBo och multiBO 
för en, två respektive sex studenter. Tankegångarna är 
egentligen desamma för samtliga koncept där bosta-
dens funktioner kan placeras på en skala från privat till 
gemensamt. I samtliga koncept finns därför en tydlig 
flexibilitet för att möjliggöra avgränsningar och avskild-
het i bostaden. De privata delarna har också placerats 
längst in i bostaden medan de mer sociala och gemen-
samma ytorna hamnar längst ut närmast entrén som 
genomgående sker via loftgångar. 

I den investeringsanalys som gjorts konstaterar Stock-
holms Studentbostäder att uniBO och duoBO på ett 
teoretiskt plan är möjliga att genomföra utan större 
förändringar. multiBO däremot behöver dock sannolikt 
omarbetas för att vara ekonomiskt genomförbar. 

Samtliga koncept uppvisar en hög yteffektivitet i jämfö-
relse med andra bostadsprojekt, men sannolikt också 
högre byggkostnader. Detta beroende på hög andel 
våtutrymmen och vissa materialval. I slutändan är dock 
investeringsvinsten, teoretiskt, minst lika god för uniBO, 
duoBO som för andra jämförbara projekt Stockholms 
Studentbostäder planerar att uppföra. 

Arbetet med att genomföra uniBO och duoBO har 
redan påbörjats av Stockholms Studentbostäder. I ett 
projekt i Björkhagen i södra Stockholm har de båda 
koncepten, dock något justerade, inkorporerats tillsam-
mans med andra, mer traditionella studentbostäder. 
Målet är att de ska byggstartas under 2017 för att vara 
inflyttningsklara 2019. 
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INLEDNING
Sommaren 2014 ändrades regelverken som styr ut-
formningen av studentbostäder. Tillsammans med den 
ständigt pågående diskussionen om hur studenter vill 
bo i framtiden, identifierade Studentbostadsföretagen, 
White och Stockholms studentbostäder en möjlig-
het att försöka hitta boendelösningar som motsvarar 
studenternas preferenser och som hittills inte byggts. 
Exempelvis beroende på att reglerna inte möjliggjort 
det, att det varit tveksamt om studenterna efterfrågat 
det eller ekonomiska faktorer. 

Tankarna ledde till ett projekt finansierat av Boverket 
inom ramen för deras stöd för innovativt byggande för 
unga och studenter. Projektet är indelat i tre huvud-
sakliga delar. Först en studie bland studenter för att 
kartlägga deras boendepreferenser, därefter framta-
gande av boendekoncept baserat på resultaten av den 
inledande studien och sist beräkningar av vad de olika 
koncepten skulle kosta att bygga respektive hyra med 
målet att något av koncepten ska realiseras.

Med hjälp av undersökningsföretaget Scandinfo 
besvarade 2 035 studenter och 106 ej studerande 
ungdomar en webbenkät under vintern 2014/2015. 
Enkäten riktades in på både hur studenterna upplever 
dagens boende och hur de skulle vilja att boendet såg 
ut i framtiden. 

Efter att webbenkäten analyserats genomfördes en 
kvalitativ del i så kallat online-forum, vilket kan jämföras 
med djupintervjuer över nätet. Utifrån de aspekter som 
bedömdes intressanta att följa upp från enkäten fick 
31 studenter beskriva olika aspekter av boendet mer 
ingående, samt både ta del av och själva tillhandahålla 
bilder och skisser över olika boendelösningar. 

Utifrån undersökningens resultat har White arkitekter 
tagit fram konceptbostäder. Dessa redovisas i denna 
rapports andra del - Delrapport 2: Nya bostäder för 
studenter.
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1

 Svenska studenter i studentbostad 66
 Internationella studenter i studentbostad 14      
 Studenter i annan typ av bostad 14
 Unga, ej studenter, i annan typ av bostad 5

På förhand har tre huvudsakliga målgrupper identifi e-
rats, för vilka det är rimligt att anta att önskemål och krav 
på bostaden varierar. Den första gruppen är nybörjar-
studenten som i regel är yngre, i större utsträckning 
nyinfl yttad till orten, oftare kommer till sitt första egna 
boende och har större incitament att etablera sig i vad 
som kan kallas en studentgemenskap.

Den andra gruppen är de mer erfarna studenterna som 
har ett par års studier bakom sig. Generellt sett är det 
rimligt att anta att de är något äldre, i större utsträckning 
sammanbor med partner/familj och är mer etablerade 
på orten och i studentlivet.

Den tredje gruppen är internationella studenter som 
i generell bemärkelse stannar kortare tid på orten, är i 
större behov av en studentbostad, har ett större behov av 
att hitta en social gemenskap och har erfarenheter från 
delvis helt andra typer av bostäder än vad vi har i Sverige. 

Utöver dessa tre huvudgrupper har, som också nämnts 
tidigare, studenter som inte bor i studentbostad och 
ungdomar som inte studerar inkluderats i under-
sökningen. Detta för att hitta eventuella likheter och 
skillnader mellan de olika grupperna. Det är exempel-
vis långt ifrån alla studenter som bor i studentbostad 
och det är därför viktigt att veta om det fi nns olika 
förväntningar beroende på hur studenterna bor idag. 
Eller om det helt enkelt är så att vissa aktivt väljer bort 
studentbostad eller om val av bostad enbart beror på 
tillgången på bostäder på den ort de studerar. 

Fokus för denna delrapport är att utveckla den framtida 
studentbostaden. Därför kommer dessa två grupper till 
största delen lämnas därhän. I något avseende kommer 
de att nämnas, men för en djupare analys och resultat 
hänvisas till den slutrapport som kommer att publiceras 
längre fram. 

 Svenska studenter i studentbostad  
 Internationella studenter i studentbostad      
 Studenter i annan typ av bostad
 Unga, ej studenter, i annan typ av bostad

LundLund 16%

Luleå  2%

Umeå 11%

Uppsala 9%

Norrtälje 1%

Stockholm 19%

Norrköping 2% Linköping 14%Göteborg 24%

Östersund 2%

Skövde 2%

23

5

6615

14

VILKA DELTAR 
I UNDERSÖKNINGEN? (%)

OLIKA MÅLGRUPPER 
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DEMOGRAFI
Kvinnor är överrepresenterade både bland studen-
ter boende i någon typ av studentbostad och bland 
studenter som valt annat boende. Vid en jämförelse 
mellan lägenhetsboende och korridorboende noteras 
en något högre andel män i korridorboende.

Den genomsnittliga åldern är 24 år för studenter bo-
ende i studentbostad. De som bor i korridor är något 
yngre än de som bor i lägenhet. De studenter som inte 
bor i studentbostad är även de 24 år i genomsnitt. 

De internationella studenterna skiljer sig jämfört med 
sina svenska studiekamrater. De förra är i högre ut-
sträckning män och genomsnittsåldern är också högre.  

Det finns en viss åldersskillnad mellan studenter på 
olika orter. I Stockholm är medelåldern 26 år, medan 
23-24 år är genomsnitt på samtliga övriga orter som 
deltagit i undersökningen. 

STUDIE- OCH BOENDETID
Den svenska studenten har i genomsnitt studerat 5,2 
terminer och bott 2,9 terminer i sin nuvarande bostad. 
Det innebär att de har bytt bostad åtminstone en gång. 
Här skiljer sig korridor- och lägenhetsboende åt. De 
som bor i lägenhet stannar något längre i bostaden 
jämfört med korridorboende med 3,0 respektive 2,5 
terminer. 

De internationella studenterna flyttar inte fullt lika ofta 
som de svenska. De har i genomsnitt studerat 3,7 ter-
miner och bott 2,4 terminer i sin nuvarande bostad. 
Majoriteten av studenterna bor i singelhushåll (63 
procent), vilket också är vanligare i korridorboende än i 
lägenheter. Det internationella hushållet, som är något 
äldre än det svenska, har i genomsnitt fler hushålls-
medlemmar då 53 procent är singelhushåll.

Även studietiden hos de boende i studentbostad varie-
rar geografiskt. Studietiden är som längst i Stockholm 
med 6,0 terminer i genomsnitt och lägst andel första-
årsstudenter. Tydligt är att de största studieorterna, 
tillika de orter som ofta sägs ha störst brist på student-
bostäder, också är de orter där de boende har längst 
studietid: Lund (5,5), Göteborg (5,0), Umeå (5,0) och 
Uppsala (4,1). Det kan jämföras med övriga orter som 
till exempel Skövde, Norrköping och Östersund där 
den genomsnittliga studietiden bland de boende är 
3,0 terminer. 

FÖRDELNING ÅLDER (%)

 19-24 år    
 25-30 år   
 31-35 år
 36-40 år  
 41 år +Alla

Lgh Korridor

4

72

23
Bor i  

korridor

Alla
Lgh Korridor

63

4

Bor i  
lägenhet31

Alla
Lgh Korridor

4

67
28

Samtliga

DAGENS STUDENTBOSTÄDER2

FÖRDELNING KÖNKÖN

53% 45%
KÖN

53% 45%

STUDIETID (%)

 1-2 terminer    
 3-4 terminer
 5-6 terminer
 7-8 terminer
 9-10 terminer
 11-12 terminer

24

23

23

14

12
5
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BOENDEFORMER
Fler studenter bor i lägenhet än i korridor; 59 procent 
respektive 40 procent. Lägenhetsboende och bostads-
storlek korrelerar positivt med ålder, hushållsstorlek 
och studielängd; det vill säga ju äldre, fler hushålls-
medlemmar och fler studieår desto större bostad. Av 
lägenheterna utgörs 68 procent av enrumslägenheter, 
19 procent av tvårumslägenheter, 11 procent av tre-
rumslägenheter och 2 procent av fyrarumslägenheter 
eller större.

HYRAN
Den genomsnittliga hyran enligt studenterna själva är  
4 091 kronor per månad för boende i studentbostad 
och 5 078 för studenter som inte bor i studentbostad. 
Den genomsnittliga hyran för korridorrum är 3 183 
kronor per månad, 4 260 kronor för enrumslägenheter 
och 5 687 kronor för övriga lägenheter. Huruvida det är 
12 månadershyra eller ej framgår inte. 

Högst hyra betalar studenterna i Göteborg och Stock-
holm med en genomsnittlig hyra på 4 592 respektive 4 
284 kronor. För Göteborgs del är anledningen troligen 
den höga andelen lägenheter framför korridorer, vilka 
medför en högre hyresnivå. Umeå sticker ut bland de 
större studieorterna med en lägre, genomsnittlig hyres-
nivå på 3 255 kronor. 

Bostadstyp
Genomsnittlig 

yta
Genomsnittlig 

årshyra

Korridorrum 19m2 2 016 kr/m2

1 rum+kokvrå 26m2 1 932 kr/m2

1 rum+kök 34m2 1 524kr/m2

2 rum+kök 51m2 1 296 kr/m2

GENOMSNITTLIGA BOSTÄDER

DAGENS STUDENTBOSTÄDER2

GENOMSNITT/ORT

Ort
Genomsnittlig 

yta
Genomsnittlig 

hyra

Göteborg 32m2 4 592 kronor

Linköping 28m2 4 052 kronor

Lund 31m2 4 093kronor

Luleå 28m2 3 489 kronor

Norrköping 21m2 3 537 kronor

Skövde 30m2 4 033 kronor

Stockholm 27m2 4 284 kronor

Umeå 34m2 3 255 kronor

Uppsala 25m2 3 754 kronor

Östersund 42m2 3 589 kronor

HUR BOR STUDENTERNA?

Bor i
korridor  

40%
Bor i 

lägenhet

  59%
Annat 1 %

54%  1 rum och kokvrå
14%  1 rum och kök
19%   2 rum och kök
11%   3 rum och kök
2%   4 rum och kök
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DISPONIBEL INKOMST
Studenterna anger att de i genomsnitt har en disponi-
bel månadsinkomst på 9 329 kronor (år 2015). De som 
bor i lägenhet har en månadsinkomst på 9 753 kronor, 
vilket är ungefär 1 000 kronor mer per månad jämfört 
med de som bor i korridor. Internationella studenter 
har i genomsnitt den högsta inkomsten med 10 755 
kronor per månad. Minst pengar har förstaårsstuden-
terna med drygt 8 000 kronor per månad. 

Studenterna i Stockholm uppger att de har en dispo-
nibel inkomst på 10 803 kronor per månad, vilket är 
de högsta inkomsterna i landet. Stockholm följs av 
Göteborg med 9 765 kronor per månad och Lund med 
9 352 kronor. Lägst disponibel inkomst har studenter i 
gruppen Övriga orter (bestående av bland andra Norr-
köping, Skövde och Östersund) där den disponibla 
inkomsten i genomsnitt är 7 891 kronor. 

ALLA STUDENTER BOR INTE I 
STUDENTBOSTAD
De studenter som inte bor i studentbostad anger 
som det enskilt största skälet att det inte fanns något 
ledigt när de sökte. Det betyder inte nödvändigtvis 
att studenten hade valt studentbostad om det funnits 
lediga bostäder. De övriga vanligast förekommande or-
sakerna till att inte bo i studentbostad är i fallande ord-
ning att de redan hade annat boende när de började 
studera, att de inte vill bo i den miljön, att hyran är för 
hög och att de inte vill ha ett tillfälligt boende. När det 
gäller hyran har de flesta i detta avseende angett att en 
rimlig hyra är 3 000 kronor per månad. 

Motståndet mot studentbostad från de som angett att 
de inte vill bo i den miljön eller att man upplever de 
som inte trivsamma, beskrivs ofta i termer av trångt, 
sunkigt, ofräscht, vill inte dela kök och badrum med 
andra, tråkiga/fula möbler. Se fler alternativ till varför 
man inte väljer studentbostad på nästa sida. 

DISPONBEL INKOMST I OLIKA STÄDER (%)

Göteborg

Linköping

Lund

Luleå

Norrköping

Skövde

Stockholm

Umeå

Uppsala

Östersund

 Mindre än 8 000kr/mån  9 000kr/mån      10 000kr/mån 
 11 000 - 19 000kr/mån  Över 20 000kr/mån

DAGENS STUDENTBOSTÄDER2

26 27 23 19 4

32 42 17 8

29 39 16 13 3

33 45 15 6

36 42 15 6

37 37 14 11

41 30 22 7

28 18 16 27 10

39 38 11 10

36 39 14 8 2
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VARFÖR VÄLJER MAN INTE STUDENTBOSTAD?

 
Finns inget ledigt

Finns inga student- 
bostäder på bostadsorten

 
För hög hyra

 
Fel läge i staden

 
Vill inte bo i den miljön

Tilltalas inte  
av standarden

Hade redan boende 
när jag började studera

Har bott i  
studentbostad tidigare

 
Ej trivsamma/tråkiga

Vill inte bo i ett  
tillfälligt boende

54% 19% 19% 6%

20% 17% 31% 9%

16% 11%

VAD ÄR ETT 
BRA LÄGE?

lugnt område
nära gym

nära skolan
centralt i staden

nära kollektivtrafik

VAD
ÄR BÄTTRE 

STANDARD?

rusta upp
riktigt kök

ej dela badrum
ej dela kök
större yta

VARFÖR 
EJ TRIV- 

SAMMA?

likadana
små

ofräscha
gamla
tråkiga

opersonliga

FÖRDJUPNING

DAGENS STUDENTBOSTÄDER2

Flera val var möjliga
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ENSKILT BOENDE 
Av de som bor i lägenhet bor 68 procent i enrums-
lägenheter, varav 14 procent i lägenhet där kök och 
matplats är i ett separat rum. Vidare bor 19 procent i 
tvårumslägenheter och 11 procent i trerumslägenheter. 

Det är tydligt att de som bor i lägenhet idag oftast har 
längre studietid. Enbart 12 procent av de som bor i lä-
genhet har ett års studietid eller mindre. Andra-, tredje 
och fjärdeårsstudenter är de vanligaste hyresgästerna 
och utgör 60 procent av de som bor i enrumslägenhe-
ter. Med studietiden ökar också storleken på bostad, 
vilket innebär att tredje- fjärde och femteårsstudenter 
innehar 60 procent av tvårumslägenheterna medan 
fjärde- och femteårsstudenterna bor i 54 procent av 
trerumslägenheterna.

Även de internationella studenterna är relativt få i 
lägenhetsbeståndet då 12 procent av lägenhetsinneha-
varna är internationella studenter.

Fördelningen mellan olika boendeformer skiljer sig åt 
mellan olika delar av Sverige beroende på hur be-
ståndet ser ut på olika orter. I exempelvis Göteborg är 
lägenheter mer vanligt förekommande och står för runt 
75 procent av beståndet, medan det i Stockholm, Lund, 
Linköping och Umeå är runt hälften som är lägenheter. 
Även fördelningen inom lägenhetskategorin skiljer sig 
något åt då andelen enrummare utgör runt 70 procent 
i Göteborg och Stockholm medan de är runt 50 pro-
cent i Lund och 60 procent i Linköping och Umeå. 

 

Vidare kan det konstateras att de som bor i lägenheter 
med två rum eller fler i väldigt stor utsträckning delar 
bostad. Av de som bor i tvårummare är det 80 procent 
som delar boendet, medan 96 procent av de som bor i 
trerummare delar. Även de som bor i enrummare delar 
bostad i viss utsträckning. Av de som bor i lägenhet 
med ett rum och kokvrå delar 15 procent boendet, 
medan av de som bor i lägenhet med ett rum och rik-
tigt kök är det 30 procent som delar bostaden. 

Av de som bor fler än en person i tvårummare är det 81 
procent som bor med en partner, 5 procent som bor 
med barn, 10 procent som bor med någon annan samt 
4 procent som inte vill uppge vem de bor med. 

Av de som bor fler än en person i en trerummare är det 
65 procent som bor med en partner 10 procent som 
bor med barn och 23 procent som bor med någon 
annan. 

Det innebär att dagens lägenhetsbestånd till över-
vägande del är att betrakta som ett enskilt boende. 
Undantaget är trerummare där närmare en fjärdedel 
skulle kunna klassas som kollektiva boendeformer. Av 
det totala lägenhetsbeståndet utgör de dock runt 2 
procent. Det samlade antalet lägenheter som skulle 
kunna klassas som kollektiva bostäder är knappt 7 pro-
cent av det totala lägenhetsbeståndet. Sammantaget 
är det ett för litet antal respondenter för att det ska vara 
möjligt att göra en separat och statistiskt signifikant 
analys på ett sådant urval. Därför kommer lägenheter 
att klumpas ihop och betraktas som ett enskilt boende. 

 1-2 terminer    
 3-4 terminer     
 5-6 terminer
 7-8 terminer    
 9-10 terminer   
 11-12 terminer

 1-2 terminer 12
 3-4 terminer 20
 5-6 terminer 25
 7-8 terminer 19
 9-10 terminer 18
 11-12 terminer 7

 1-2 terminer 37
 3-4 terminer 30
 5-6 terminer 20
 7-8 terminer 8
 9-10 terminer 3
 11-12 terminer 1

Bor i 
lägenhet

12

20

25
19

18

7

 1-2 terminer 12
 3-4 terminer 20
 5-6 terminer 25
 7-8 terminer 19
 9-10 terminer 18
 11-12 terminer 7

 1-2 terminer 37
 3-4 terminer 30
 5-6 terminer 20
 7-8 terminer 8
 9-10 terminer 3
 11-12 terminer 1

Bor i 
korridor

37

30

20

8

FÖRDELNING STUDIETID (%)

DAGENS STUDENTBOSTÄDER2
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AKTIVITETER I NUVARANDE BOSTAD

 Varje dag
 Flera gånger i veckan
 Flera gånger i månaden
 Mer sällan
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GEMENSKAP OCH EKONOMI
För de allra flesta är studentbostaden den enda möjlig-
heten till ett eget boende under studietiden. För vissa 
är andrahandsboende, inneboende eller att bo kvar i 
föräldrahemmet ett alternativ, men uppfattas som min-
dre attraktiva. Andrahandsboende upplevs exempelvis 
som otryggt då kontraktet kan avbrytas på kort varsel. 
Studentbostad, i huvudsak korridorboende, uppfat-
tas också som kostnadsmässigt lägre i jämförelse med 
andra boendeformer. Detta kan jämföras med att en 
del av de som inte vill bo i studentbostad är av motsatt 
uppfattning. Många studentbostäder har också bra 
lägen, vilket är ett stort plus. 

Det är också många som säger att de vill bo med andra 
studenter. Man vill ingå i en gemenskap. Det här gäl-
ler särskilt för de som bor i korridor som oftare är nya 
på orten och har ett större behov av att träffa vänner i 
början av studietiden. I jämförelse med andra boen-
deformer är studentbostaden med andra ord inte bara 
det enda alternativet, utan också ett attraktivt val i detta 
skede av livet.

Upplevelsen relaterad till respektive boendeform skil-
jer sig åt mellan ett större fokus på själva lägenheten 
och dess funktioner för de som bor i lägenhet. Medan 
de som bor i korridor fokuserar på människorna och 
gemenskapen.

Då lägenheten ska fungera som ett komplett boende 
är kraven ofta högre. Jämförelse görs gentemot lägen-
heter i övriga bostadsbeståndet medan korridoren inte 
för med sig samma krav. 

VARFÖR BOR DE I STUDENTBOSTAD?3
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SÄNK HYRAN, TÄNK PÅ LÄGET
Studentbostäder skapar blandade känslor och asso-
ciationer. På frågan om vilka spontana associationer 
respondenterna får till ordet studentbostad är en del 
kopplat till funktionella aspekter som mindre yta, slitage, 
enkelhet och låg hyra. Men även saker som liv, rörelse, 
gemenskap, stress och konflikter är saker som nämns. 

Studentbostaden är också för många den första bosta-
den och är i och med det förknippad med frihet. Det är 
en egen plats att bestämma över och koppla av i.

LÄGE, LÄGE, LÄGE 
De vanligast förekommande positiva spontana kom-
mentarerna om bostaden är kopplade till läget och 
dess närhet till utbildningen och staden. Läget är 
oerhört viktigt och ett bra läge upplevs som mycket 
positivt. Det faktum att många studentbostäder har 
attraktiva lägen är ett stort plus för studenterna.

Läge är ett mångfacetterat begrepp som innefattar både 
geografisk placering och miljö. Utifrån den geografiska 
placeringen är närheten till lärosätet viktig. Korta av-
stånd till centrum eller centrala funktioner som mataffär, 
kollektivtrafik och liknande värdesätts också högt. 

Den kringliggande miljön är också en viktig del av hur 
läget uppfattas. Attraktiva miljöer är för många närhe-
ten till grönområden och natur. Lugnare och tystare 
miljöer uppskattas också, även om det finns en viss 
konflikt mellan lugna och centrala lägen. Möjlighet att 
koppla av utan att bli störd, vare sig av grannar eller 
buller och trafik, är viktig och ses som ett problem om 
läget eller utförandet av boendet upplevs som ljud-
mässigt störande.

Vad som anses nära skiljer sig också åt beroende på 
studieort. I storstäder som Stockholm finns en större 
acceptans för längre resvägar, medan relativt kortare 
avstånd kan skapa missnöje på mindre orter. 

Läget är viktigt av flera anledningar. Studenter lever 
ett aktivt liv och rör sig mellan föreläsningar, hemmet, 
fritidsintressen, vänner etc. Att cykla, gå eller åka med 
kollektivtrafik är vanligaste färdmedlen, vilket gör korta 
avstånd viktiga.

BRA OCH DÅLIGT MED 
STUDENTBOSTADEN

centralt

läget

fräscht

planlösningen

köket Läget
nära/närhet

fräscht
centralt

billigt

köket

planlösningen
boytan/storleken

gemenskapen

hyran

hyran/dyrt
kallt

lyhört

trångt

gammalt

köketsmutsigt

slitet

läget

tvättstuganhyran
dyrt

kallt
ljudnivån

köket

BOR I LÄGENHET

BOR I KORRIDOR

ÅSIKTER OM DAGENS STUDENTBOSTÄDER4

Läget
nära/närhet

fräscht
centralt

billigt

köket

planlösningen
boytan/storleken

gemenskapen

hyran

gemenskap
läget
centralt

badrummet
billigt

hyran/dyrt
kallt

lyhört

trångt

gammalt

köketsmutsigt

slitet

läget

tvättstugan

köket

gemensamt

kallt
ljudnivån

smutsigt



17

HYRAN ÄR DEN VANLIGASTE 
STÖTESTENEN
Hyran är det som spontant nämns som det som är 
sämst med studentbostaden. Här finns också skillnader 
mellan lägenhets- och korridorsboende. Studenter 
boende i korridor är i större utsträckning nöjda med 
sin hyra, 53 procent jämfört med 38 procent för de som 
bor i lägenhet.

De vanligaste negativa kommentarerna kopplat till hy-
ran är att den upplevs som hög. På en stark andraplats 
kommer köket, ofta kopplat till korridorsboende med 
gemensamma kök. Men också vad man upplever som 
dåligt planerade kök i lägenheter som gör det svårt att 
laga mat i den utsträckning som önskas. Även tempe-
raturen i lägenhet upplevs negativ då det är vanligt att 
bostaden beskrivs som kall. 

Hyran upplevs generellt som för hög men har trots det 
en relativt låg påverkan på den totala nöjdheten, vilket 
torde bero på att hyran upplevs svårare att påverka än 
funktion och utformning. 

Hur hyran uppfattas är självklart ett resultat av kost-
naden i absoluta termer, men även hyran i relation 
till upplevelsen. Det egna boendet ställs i jämförelse 
med andra studentbostäder samt boendesituationen 
på studieorten generellt. Därför skiljer sig exempelvis 
synen på hyra i Stockholm markant åt från mindre orter. 
Men framförallt skiljer sig synen på grund av att olika 
individer upplever hyran på olika sätt.

Möjligheten och viljan att betala mer i hyra varierar. 
Hög hyra innebär för svenska studenter rätt till bostads-
bidrag, vilka flera anger vara anledningen till att de har 
möjlighet att bo dyrare.

De främsta skälen till att vilja betala mer är bättre läge, 
egen lägenhet istället för korridor och eget kök. Även 
specifika tjänster eller funktioner som man för tillfället 
har problem med ökar villigheten att betala, som ex-
empelvis städning av gemensamma kök. För vissa kan 
det också vara värt att betala mer för det lilla extra, som 
en egen balkong eller diskmaskin.

Studenter som inte bor i studentbostad är totalt sett 
lika nöjda som de som bor i studentbostad. De förra 
har emellertid en signifikant högre andel som är 
mycket nöjda, det vill säga en femma på den femgra-
diga skalan. 

TRYGGHET OCH SÄKERHET
Det är självklart viktigt att studenter känner sig trygga 
och säkra i sitt boende, vilket de också gör. Trygghe-
ten handlar dels om den personliga säkerheten, att 
stämningen i boendet präglas av respekt och att miljön 
upplevs som lugn och trygg. Men trygghet innebär 
också att ha ett långsiktigt boende och att själv kunna 
bestämma när de ska flytta.

ÅSIKTER OM DAGENS STUDENTBOSTÄDER4
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HUR NÖJD ÄR MAN MED SITT BOENDE?
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KÖK (%)
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Bor i lgh
63/22/14

Bor i korr
63/33/3

Bor i  
korridor 63
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 Nöjd                             Varken eller                             Missnöjd                             Ej aktuellt

FÖRDJUPNING: HUR NÖJD ÄR MAN MED SITT BOENDE?
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VILKEN TYP AV BOENDE VÄLJER STUDENTERNA?

När studenter resonerar kring hur de vill bo utgår de ofta 
från sitt eget boende. Det man är nöjd med kräver ingen 
förbättring, medan aspekter där det finns missnöje är 
områden med utrymme för förändring. Därför redogör 
även detta kapitel i viss utsträckning för hur nöjd studen-
ter är med sitt boende idag, för att sedan använda det 
som underlag för att identifiera förbättringsområden.
 

ENSKILT ELLER KOLLEKTIV?
En första viktig skiljelinje i synen på hur studenterna 
vill bo är deras vilja att bo enskilt eller kollektivt. Enskilt 
boende ska här förstås som att studenten bor ensam 
eller med sin familj, det vill säga partner och/eller barn. 
Det innebär att ett enskilt boende kan vara såväl ett 
rum och kök som fem rum och kök. 

Kollektivt boende ska förstås som att studenten delar 
centrala funktioner som till exempel kök med andra 
personer. Antingen med personer de känner sedan 
tidigare eller med andra, dock inte familjemedlem-
mar. Därmed kan ett kollektivt boende vara allt från 
en delad lägenhet för två personer till en traditionell 
studentkorridor för 15 personer. 

Över tid har studentbostaden gått från att nästan ute-
slutande vara ett boende med delade funktioner till att 
mer och mer likna en bostad på den reguljära markna-
den. De senaste åren har pendeln av olika anledningar 
i viss mån börjat svänga tillbaka och ett större intresse 
för kollektiva lösningar har kunnat märkas från såväl 
studenter som bostadsföretag.

Respondenterna fick därför ta ställning vilken typ av 
bostad de skulle välja om de skulle flytta in i en stu-
dentbostad idag. Alternativen var en rad enskilda och 
kollektiva bostäder med preciserad hyra och storlek.  

Majoriteten, 65 procent, valde ett enskilt boende och 
de tre populäraste varianterna är olika typer av enrum-
mare mellan 20-25 kvadratmeter. Sammantaget svarade 
71 procent av de som valde enskilda alternativ att de 
föredrog en enrummare. Tvårummare valdes av 25 pro-
cent och resterande del valde trerummare, vilket stäm-
mer väl överens med antalet som anger att de idag bor 
med partner (25 procent) respektive barn (5 procent). 

Av de 35 procent som valde en kollektiv lösning valde 
de flesta en delad lägenhet för 2-3 personer. På andra 
och tredje plats kom delad lägenhet för 4-5 personer 
respektive korridor för 6-8 personer. Sammanlagt valde 
59 procent av de som svarade kollektivt boende någon 
form av delad lägenhet, vilket kan jämföras med de 
28 procent som valde korridorboende och 13 procent 
som valde minikorridor/dubblett/triplett. 

Av samtliga svarande är det enbart 15 procent som sva-
rat att de hade valt korridorboende/minikorridor om de 
fått välja idag. Något som kan jämföras med att runt 40 
procent av det befintliga beståndet består av korridor-
boende i dagsläget. Den typen av delade lägenheter 
som efterfrågas lyser också till stor del med sin frånvaro 
på dagens marknad. Av de som bor i dagens lägenheter 
är det sju procent som uppfyller definitionen av kollek-
tivt boende ovan. Det vill säga att de bor tillsammans 
med någon som inte är en partner eller övrig familj. 
Då är även en del av de lägenheterna enrummare som 
egentligen inte är avsedda för att bo mer än en person i. 

Väljer
kollektivt boende  

35%
 Väljer

   enskilt boende

  65%

25%  Etta: 25 kvadrameter 4 200kr/mån
17%  Etta: 30 kvadrameter 4 700kr/mån
17%  Etta: 20 kvadrameter 3 600kr/mån

37%  Lgh: 2-3 personer 3 400kr/mån
17%  Lgh: 4-5 personer 2 900kr/mån
14%  Korridor: 6-8 personer 3 000kr/mån

HUR VILL STUDENTERNA BO5
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Vidare kan det noteras att det bara är hälften av de som 
bor i dagens korridorboenden som hade valt någon 
form av kollektivt boende om de fick välja idag. 

De 35 procent som vid ett fritt val hade valt att bo kol-
lektivt är således till största delen intresserade av en 
typ av boende som i många fall sannolikt saknas på 
studentbostadsmarknaden idag. 

Skillnader mellan målgrupper
Det finns tydliga skillnader mellan hur studenterna vill 
bo beroende på vilka de är. Det är tydligt att studen-
ter som är i början av sin utbildning i betydligt större 
utsträckning vill bo kollektivt. Närmare hälften av de 
studenter som har en studietid kortare än två terminer 
hade valt kollektivt boende om de fick välja. Något 
som avtar i takt med att studietiden ökar. Önskan att bo 
enskilt är som högst bland de studenter som rimligen 
är i slutet av sin utbildning och har studerat 9 terminer 
eller längre.

Även vilken typ av enskilt eller kollektivt boende som 
önskas varierar med studietiden. Ju längre studietiden 
är desto större blir andelen som vill ha större lägenhe-
ter. Toppen nås bland de som studerat fyra år eller mer 
där ungefär hälften efterfrågar tvårums- eller trerumslä-
genheter. 

Bland nybörjarstudenterna är det betydligt populärare 
med korridorboende än hos studentpopulationen 
i stort. Närmare hälften av de nybörjare som vill bo 
kollektivt hade också valt att bo i korridor, vilket också 
avtar successivt med studietiden till förmån för delade 
lägenheter. 

Även de internationella studenterna skiljer sig när det 
gäller önskan att bo kollektivt. Signifikant fler internatio-
nella studenter hade valt kollektivt boende (40 pro-
cent) jämfört med svenska studenter (32 procent). Även 
här är korridorboende populärt då ungefär hälften av 
de som valt kollektivt boende också valt någon typ av 
korridorboende. 

Geografiska skillnader
När det gäller enskilt eller kollektivt boende finns också 
en viss skillnad i olika delar av landet. I Stockholm, 
Göteborg och Malmö finns en betydligt lägre vilja att 
bo kollektivt än på andra orter. Andelen som valt kol-
lektivt boende i de tre städerna är i genomsnittet 22 
procent vilket kan jämföras med 48 procent i Lund och 
Uppsala. Sannolikt beror det på lokala faktorer och hur 
marknaden på orten ser ut, andelen korridorrum är 
exempelvis betydligt högre i Lund än i Göteborg. Stu-
dentpopulationens sammansättning påverkar sannolikt 
också. Även för Linköping och Umeå är andelen som 
valt kollektivt boende högre (40 procent) jämfört med 
den sammanlagda siffran. Fördelningen inom respek-
tive boendetyp är densamma oberoende av ort. Det vill 
säga att enrummare respektive delade lägenheter är 
det som föredras. 

Gemensamma utrymmen:  
potentiella konfliktområden
Skiljelinjen mellan de som vill bo enskilt och kollektivt 
ligger i stor utsträckning i synen på att dela funktioner 
med andra i olika gemensamma utrymmen. De som 
vill bo enskilt är generellt sett ointresserade av att dela 
bostadens centrala funktioner med andra. Men det 
gäller inte alla gemensamma ytor. 

VILKEN TYP AV BOENDE VÄLJER INTERNATIONELLA STUDENTER

Väljer
kollektivt boende  

40%
 Väljer

   enskilt boende

  54%

22%  Etta: 20 kvadrameter 3 600kr 
15%  Etta: 25 kvadrameter 4 200kr
15%  Etta: 15 kvadrameter 3 100kr

23%  Lgh: 2-3 personer 3 400kr 
20%  Lgh: 4-5 personer 2 900kr
17%  Korridor: 6-8 personer 3 000kr 

Ej svar

HUR VILL STUDENTERNA BO5
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De gemensamma utrymmen som finns utanför själva 
bostaden kan i grova drag delas in i sociala och 
funktionella ytor. De funktionella ytorna ska helt enkelt 
fylla en praktisk funktion som tvättstuga eller cykel-
parkering. Medan de sociala ytorna i större utsträck-
ning är till för social samvaro som biljardrum eller 
gemensamma vardagsrum. Vissa ytor kan dock fylla 
både ett socialt och funktionellt behov, till exempel en 
gemensam matplats. Dessutom kan det skilja mellan 
olika typer av boenden. I ett kollektivt boende kan ett 
gemensamt kök vara en funktionell yta då det är ett 
måste för att kunna laga mat. Medan ett gemensamt 
kök i en fastighet med lägenheter snarare är en möjlig-
het för ökad social samvaro då alla kan laga mat i sina 
egna lägenheter. 

Studenter i lägenhet förväntar sig inte, och eftersöker 
i mindre utsträckning än korridorsboende gemensam-
ma sociala utrymmen. För lägenhetsboende är den 
privata sfären mer central och sociala behov tillgodo-
ses i den egna lägenheten eller utanför hemmet. 

Gemensamma sociala utrymmen är av naturliga skäl 
mer viktiga för korridorsboende. Dels för att de utgör 
extra kvadratmeter att vistas på i annars ganska små 
utrymmen, men också för att de sociala aspekterna är 
en viktig del av korridorsboende. Bor man i korridor 
finns en önskan att umgås med de andra i korridoren. 
En känsla som också delas av internationella studenter. 

VAD KAN MAN TÄNKA SIG ATT 
DELA I SITT BOENDE?
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STUDENTLÄGENHET

KORRIDOR
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Gemensamma sociala ytor

Balkong/uteplats
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Matplats där jag äter
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VAD ÄR SOCIALT/FUNKTIONELLT OCH VAD KAN MAN DELA?

Privata och gemensamma  
funktioner och utrymmen
Det går också dela upp de gemensamma utrymmena 
och intresset för dem utifrån hur privata de anses vara, 
och därmed deras potential som konfliktområden. 
Utrymmen som upplevs som privata är exempelvis sov-
rum och badrum, vilka också är funktionella. I och med 
att de är privata finns också en stor konfliktpotential vad 
gäller exempelvis tillgänglighet och städning av bad-
rum. På motsatt sätt upplevs exempelvis tvättstuga och 

 Väljer enskilt boende
 Väljer kollektivt boende

Aktivitetsrum
Badrum
Balkong/uteplats
Cykelförråd

Funktionellt Socialt

Privat

Gemensamt

Festlokal
Förråd
Kök
Matplats

Sovrum
Studieplats
Tvättstuga
Vardagsrum

cykelrum som mindre privata och mer funktionella ytor 
som med fördel kan delas. Detta skiljer sig självklart till 
viss del åt mellan de som vill bo enskilt och de som vill 
bo kollektivt, till exempel vad gäller köket. Även om de 
flesta aspekterna är samma oberoende av boendeform.

Något förenklat skulle en matris över vilka funktioner 
som studenterna upplever kan göras gemensamma 
eller ej se ut som följer:

HUR VILL STUDENTERNA BO5
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VARFÖR VILL DE BO SÅ HÄR?
Eget kök och större yta lockar
Den egna lägenheten lockar många studenter främst 
för att få ett eget kök och större yta. Men det finns 
också en ovilja att dela utrymmen med andra.

Önskan om ett eget kök handlar delvis om att slippa 
problem och konflikter som gemensamma kök kan 
skapa. Men framförallt innebär det egna köket att de 
kan laga mat i lugn och ro när och på det sätt de vill. 

Ett enskilt boende ses också som positivt då det 
erbjuder lite mer utrymme i jämförelse med de flesta 
korridorrum. 

Lägenheten upplevs som mer komplett när olika akti-
viteter och behov har sitt eget utrymme, snarare än när 
funktionerna blandas.

Det sociala livet är attraktivt i kollektivboendet 
Bland de som föredrar kollektiva lösningar är det den 
sociala aspekten som lyfts. Den sociala dimensionen 
är extra viktig i början av studietiden bland inflyttande 
och internationella studenter. Korridorboende ses 
också som en del av studentlivet, en erfarenhet de inte 
vill missa.

Korridorboende är också attraktivt för den många 
gånger lägre hyran i jämförelse med lägenhet. Även 
om de har möjlighet att betala mer föredrar de en lägre 
hyra för större ekonomisk frihet. Samtidigt är dagens 
korridorer ofta en inkörsport till studentbostadsmark-
naden, frivillig eller ej, på grund av den kortare kötid 
som generellt krävs. Men det finns alltså en uppenbar 
önskan bland en del av studentpopulationen att också 
bo i korridor, obeaktat kötid. 

Men precis som människor i allmänhet har studenter 
behov som förändras över tid. I början av studieti-
den finns ett större behov av gemenskap som senare 
övergår till ett behov av större personlig frihet och det 
privata. Därav avtar också intresset för korridor och 
andra kollektiva lösningar med ålder och studietid.

Nya kollektiva lösningar skapar intresse
Kollektiva boendeformer som frångår det traditionella 
korridorsboendet är spontant det format som stu-
denter föredrar. Delade lägenheter ger möjlighet att 
kombinera de sociala aspekterna av korridorsboende, 
men med minskad risk för konflikt. En lägenhet innebär 
också större utrymme, vilket i sig är positivt och ses 
som kostnadseffektivt, både i förhållande till korridor 
och enskild lägenhet.

HUR VILL STUDENTERNA BO5

UTFORMNING AV BOSTADEN 

Läge, läge, läge - igen
När det kommer till hur studenter vill bo är läget en av 
de allra viktigaste aspekterna. I dagsläget är det också 
läget som studenterna är nöjdast med, oavsett bakom-
liggande faktorer som studietid eller stad. Närmare 80 
procent är nöjda med läget i förhållande till utbildning-
en och 70 procent är nöjda med läget i förhållande 
till centrum, vilket visar på lägets betydelse även för 
framtida studenterbostäder.

Studentbostaden är ett tillfälligt hem
Närmare 9 av 10 av de som bor i dagens lägenheter 
ser på sin studentbostad som ett hem i full bemärkelse. 
Ju längre personen har studerat desto större är känslan 
av att studentbostaden är ens hem. Detta korrelerar 
även med antal boende i hushållet, det vill säga huru-
vida man bor med en partner eller barn, vilket i sig är 
ganska naturligt då äldre och mer erfarna studenter 
sannolikt är mer rotade och etablerade på orten. 

Ett hem associeras av studenterna till trygghet, frihet, 
permanens och möjligheten att sätta en personlig 
prägel. Motsatsen till ”hem” har i undersökningen be-
nämnts ”boende”, vilket studenterna i sin tur associerar 
till en begränsning. Dels utifrån funktion men framfö-
rallt eftersom det saknas en emotionell anknytning till 
bostaden. 

Studenterna uppger att om en bostad ska upplevas 
som ett fullvärdigt hem är det avgörande att det finns 
möjlighet att sätta sin personliga prägel på bostaden 
och tillgodose sociala behov, som att umgås med vän-
ner. Detta utöver de basala funktionerna som att laga 
mat och ha en sovplats. 

87% 64%

Bor i  
lägenhet

87%

87% 64%

Bor i  
korridor
64%

ANDEL SOM SER BOSTADEN 
SOM ETT HEM
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Känslan av att bostaden är ett hem är betydligt lägre 
för de som bor i korridor än de som bor i lägenhet. Det 
är ändå en klar majoritet, 64 procent, som anser att stu-
dentbostaden är ett hem. Samma aspekter för vad som 
anses vara ett hem, och hur man uppnår det, gäller för 
korridorboendet. Skillnaden i upplevelse ligger istället i 
det faktum att ett hem också innebär att man ska kunna 
vara sig själv och koppla av, vilket boende i korridorer 
upplever att de kan göra i mindre utsträckning då delar 
av bostaden är gemensam med andra. Även korridor-
bostadens utformning och utrymme generellt ökar 
känslan av ett provisorium och minskar möjlighet och 
vilja att sätta personlig prägel. 

Studentbostaden är per definition en tillfällig bostad, 
även om lägenheter sannolikt ses som mer permanenta 
än exempelvis ett korridorrum. Tillfälligheten till trots 
finns en stor vilja att göra boendet till ett hem, om än ett 
tillfälligt sådant. Vikten av att kunna förändra och sätta 
sin personliga prägel på bostaden är därför viktig. Vad 
som menas med personlig prägel varierar självklart. 
Men möjlighet och tillåtelse att ha egna möbler och 
sätta upp tavlor och hyllor är saker som nämns, vilket 
också beror på bostadens flexibilitet och dess rymlighet. 

Det är också tydligt att ju mer tillfällig en bostad är 
desto mindre vilja finns att skapa ett hem. Därmed är 
hemkänslan också lägre hos grupper som har kortare 
boendetid som exempelvis internationella studenter 
som bor i korridor. 

Bostadens storlek
Det finns en tydlig korrelation mellan nöjdhet och 
bostadens storlek. Det vill säga att ju större bostaden 
är desto nöjdare är hyresgästen. Dock upphör det sam-
bandet för lägenheter större än 30 kvadratmeter.

Någon skillnad kopplad till de olika målgrupperna går 
inte att finna avseende bostadens storlek. Eventuella 
variationer mellan hur nöjd en förstaårsstudent är 
jämfört med en fjärdeårsstudent är istället kopplat till 
om de exempelvis bor i en korridor eller ej. Inte heller 
några geografiska skillnader går att utröna. 

Även om boende i större lägenheter är mer nöjda an-
ser 70 procent av alla studenter boende i lägenhet att 
de är nöjda med den planlösning dagens bostäder har.

Trots detta finns en utvecklingspotential. Det finns en 
diskrepans mellan hur ofta de använder olika delar av 
bostaden och hur ofta de skulle vilja göra det. Framfö-
rallt är detta kopplat till olika typer av umgänge med 
familj och vänner som begränsas av bostadens yta. I 
de fall det finns gemensamma utrymmen som skulle 
kunna väga upp detta upplevs de ändå inte som ett 
alternativ. De anses helt enkelt inte vara tillräckligt triv-

samma eller tillgängliga för att gottgöra bristen inom 
själva bostaden. Mer specifikt om synen på bostadens 
olika funktioner följer på kommande sidor. 

Bostadens utformning
Den typ av öppna planlösningar som är vanligast 
förekommande i dagens nyproduktion, där de flesta 
funktioner är i samma rum, upplevs som både bra och 
dåliga. Det uppskattas exempelvis att bostaden i prin-
cip är ett komplett hem med alla funktioner, om än ett 
litet sådant. Även det faktum att en öppen planlösning 
ger rörelsefrihet och rymdkänsla lyfts fram som positivt. 

De negativa aspekter som lyfts fram är främst brist på 
förvaring och avskilda utrymmen. Att slippa matos i 
samma rum som man ska sova är en vanligt förekom-
mande negativ synpunkt kopplat till att alla funktioner 
är i samma rum. Därmed är det just möjligheten till 
avskildhet som är den främsta utvecklingspotentialen 
för de mindre ettorna. 

Utveckla eller tänka nytt? 
Överlag är studenterna nöjda med hur dagens lägen-
heter är utformade. Av de som bor i lägenhet är 84 
procent nöjda eller mycket nöjda med sin bostad idag. 
Ledordet för framtiden är därför att utveckla snarare än 
att uppfinna något helt nytt. 

Korridorsboende uppbringar däremot polariserande 
känslor och associationer. Det förknippas med både 
livslång vänskap och konflikt. Erfarenheter, upplevelser 
och historier kring korridorsboende skiljer sig åt mellan 
studenter och är både positiva och negativa. 

Av de som bor i dagens korridorbostäder uppger 76 
procent att de är nöjda med bostaden. Det är en statis-
tiskt signifikant lägre siffra än för de som bor i lägenhet. 
Det som bidrar mest till nöjdheten är läget. De som bor 
i korridor idag är nöjdare med läget än de som bor i 
lägenhet. 

Samtidigt finns det aspekter som drar ner betyget 
och som upplevs som en tydlig förbättringspotential i 
större utsträckning än bland de som bor i lägenhet. Det 
handlar om planlösning, yta, kök och förvaring. 

De som vill bo i korridor och andra kollektiva lösningar 
gör det till största delen på grund av sociala aspekter. 
Därmed är det viktigt att planlösning och bostadens 
funktioner också möjliggör ett socialt utbyte. Det finns 
en tydlig tendens att de äldre traditionella studentkor-
ridorerna inte lever upp till detta. Det kan också utläsas 
ur önskan att bo kollektivt, men inte i korridor. Med 
andra ord är det ett mer lägenhetslikt boende som 
efterfrågas där ett fåtal studenter delar på de centrala 
funktionerna. 
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1. KÖKET/MATLAGNINGPLATSEN

De vanligaste aktiviteterna i studentboende är tillag-
ning och intagandet av middag eller kvällsmat. Detta 
är oberoende av vilken boendeform studenten har. 
Bortsett från hyran är köket den del av bostaden som 
studenterna är minst nöjda med. Köket är också en 
av de främsta anledningarna varför studenter vill bo i 
lägenhet framför kollektiva boendeformer. 

Även om 50 procent av alla som bor i studentbostad 
anger att de är nöjda med köket är det ändå här som 
den främsta förbättringspotentialen finns för utform-
ningen av lägenheterna. Med fokus på förbättring 
snarare än förändring. 

Framförallt rör detta de som bor i ett rum och kokvrå 
där köket upplevs som att det inte uppfyller de behov 
som studenterna ställer på ett kök. Även om köket inte 
är lika stort som i en vanlig lägenhet måste funktiona-
liteten vara densamma. Det vill säga att det ska kunna 
gå att laga och förvara i princip vilken mat som helst. 
I detta avseende finns det sannolikt också en skillnad 
mellan de studenter som bor i äldre enrumslägenheter 
där matlagningsplats i större utsträckning är just en vrå 
där alla köksfunktioner inte finns. I de senaste årens 
nybyggnation må köket vara litet, men de flesta funk-
tioner är allt som oftast inkluderade. Dock finns ingen 
fråga i undersökningen som styrker detta. 

Hur viktigt köket och möjligheten att laga mat är 
belyses av det faktum att princip samtliga studenter 
lagar middag och/eller lunch i lägenheten de flesta 
av veckans dagar. Därtill är det en dryg femtedel som 
skulle vilja göra det oftare än vad de gör idag. Därmed 
är kökets funktionalitet vad gäller såväl att laga som 
förvara mat av största vikt. 

Vi har också ställt frågor kring hur viktigt olika funktio-
ner inom köket är. Även här lyser det igenom hur viktigt 
det är med samma funktionalitet som i en lägenhet 
på den övriga bostadsmarknaden. I stort sett samtliga 
svarande har exempelvis angett att det är viktigt att lä-
genheten har komplett spis och ugn och att det utöver 
kylskåp också finns en riktig frys. Det kan jämföras med 
att 40 procent anser det viktigt att mikrovågsugn ingår. 
Även diskmaskin och vattenkokare ses som onödigt att 
de ingår. Oberoende av lägenhetsstorlek uppger dock 
ungefär hälften att de skulle vara intresserade av att 
betala extra för diskmaskin.

Med tanke på bostadens storlek är också en fung-
erande fläkt väldigt viktigt för att undvika matos i hela 
lägenheten. Även mer förvaring av såväl mat som 
redskap uttrycks som välbehövligt i flera fall. 

Överlag är intresset för gemensamma köksfunktioner 
bland de som vill bo enskilt väldigt svagt. Självklart 
beroende på att det egna köket är en stor anledning 
till att man vill ha en egen lägenhet. Det finns även en 
uttalad önskan att kunna umgås med vänner och familj 
i sin bostad i större utsträckning än vad man gör, vilket 
delvis är kopplat till att bjuda på och laga mat. Dock 
finns det väldigt lågt stöd för att det ska finnas tillgång 
till en större matplats inom ramen för sitt boende och 
den hyra man betalar. Med andra ord kan det ses som 
att det hade uppskattats om det var möjligt. Men givet 
de saker som det förutsätter, exempelvis en större bo-
stad och därmed högre hyra, så är det inte intressant. 
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2. DET GEMENSAMMA KÖKET

Det finns en stor förbättringspotential för dagens 
gemensamma kök i korridorboende. Hela 45 procent 
av de som bor i dagens korridorer är missnöjda med 
köket. I huvudsak handlar det om standard och de olika 
viljor som råder i det gemensamma köket. I praktisk be-
märkelse handlar det om missnöje med utrymmet som 
försvårar att flera kan laga mat samtidigt och begrän-
sade möjligheter till förvaring. I delade kök kan också 
slitna ytskikt skapa problem. Det bidrar till ingrodd 
smuts som är svårt att göra något åt. Inhyrd grovstäd-
ning ett par gånger per termin nämns som en lösning. 

Det skapas också konflikter utifrån olika syn på regler 
för städning och annat. Sammantaget framträder en 
bild där köken i många fall inte uppfyller den grundläg-
gande funktionen att laga den mat man vill, när man vill. 

Köket är också viktigt utifrån funktionen som social 
hubb. Många berättelser från undersökningen tar sin ut-
gångspunkt i den sociala gemenskapen som korridoren 
innebär. Där spelar köket och matplatsen en central roll i 
gemensamhetsskapandet. 

Det finns samtidigt åtskilliga berättelser om hur svårt 
det är att komma överens om en gemensam standard 
på städning. 

Matplatsen fungerar precis som köket som en social 
mötesplats i många korridorer. Det är en plats för att äta 
tillsammans, fika, plugga, korridorsmöten och fest. Da-
gens matplats får kritik utifrån bristande utrymme, men 
främst också när det kommer till estetik. När matplatsen 
inte upplevs som tillräckligt inbjudande blir den inte en 
mötesplats, vilket påverkar hela grundidén med att bo i 
korridor.

Det som efterfrågas i framtida gemensamma kök i kol-
lektiva boenden är rymliga kök både vad gäller att fler 
personer ska kunna laga mat samtidigt. Men också när 
det gäller utrymme i kyl, frys och skåp som möjliggör 
storhandling och storkok. 

Även planeringen av köket lyfts som viktig ur aspekter 
som att val av till exempel ytskikt ska göra det lätt att 
städa och hålla fräscht. Idéer om färre antal personer på 
varje kök genom exempelvis flera olika köksstationer 
menar man skulle skapa ett bättre flow och därmed 
bättre möjligheter att hålla rent. 

För att bli ett attraktivt alternativ till det egna köket räcker 
inte alltid den sociala dimensionen, i synnerhet inte när 
städning är ett problem. Det gemensamma köket har 
istället sin potential genom att erbjuda större utrymme 
samt bättre och fler funktioner än det egna köket. I dags-
läget uppfattas få gemensamma kök göra detta.

Den gemensamma matplatsen lider också av utrymmes-
brist, vilket identifieras som ett förbättringsområde. Det 
ska finnas plats för hela korridoren plus vänner, vilket 
innebär att stora bord och många stolar är ett måste. 
Gärna flexibla med iläggsskivor eller mindre bord som 
kan sättas ihop. Huvudsaken är funktionen att många 
kan äta samtidigt. Köket måste också vara inbjudande 
både i funktionalitet och atmosfär. Det ska vara en plats 
för både mat och möten. 

Matplatsen bör vidare vara i anslutning till köket, men 
inte nödvändigtvis i helt öppen planlösning. En öppen 
planlösning mellan kök och matplats skapar rymd och 
en social atmosfär mellan de som lagar och de som äter, 
men kan också bli för rörig för de som vill ta det lugnt. 

Vad gäller utrustningen i de gemensamma köken följer 
de ungefär samma mönster som för lägenheter där 
stor vikt läggs på full funktionalitet vad gäller exempel-
vis spis, ugn och kyl/frys. Dock läggs större vikt på att 
mikrovågsugn ska ingå i hyran. Likaså husgeråd som 
närmare en tredjedel anser bör ingå i hyran om man 
bor i korridor. Ytterligare 40 procent är intresserade av 
betala extra för det. 

Någon större skillnad mellan de olika målgrupperna 
finns inte i detta avseende. Skiljelinjen ligger istället mel-
lan huruvida man bor i korridor eller inte.

HUR VILL STUDENTERNA BO5
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3. BADRUM

Överlag är studenterna nöjda med badrummet, vilket 
drygt 60 procent av studenterna anger. Synen på bad-
rum skiljer sig inte heller nämnvärt mellan de som bor i 
lägenhet och de som bor i korridor. Krav och önskemål 
kring badrummet är relativt få och enkla. Planlösningen 
är viktig för att maximera ytan och funktionaliteten, här 
nämner flera studenter problem med att vatten från 
duschen stänker ner stora delar av badrummet. Dels på 
grund av duschens placering, men också på grund av 
att det saknas lister i golvet som gör att vatten rinner ut 
över golvet.

Badrummet ska dessutom upplevas som rent och 
fräscht. Därmed anses ett funktionellt badrum som 
lättstädat och ljust. Kakel och klinkers refereras ofta till 
som mer lättstädade och hygieniska material, medan 
våtrumsmattor slits ned och är svårare att hålla rena. 
Därav framhålls materialval som oerhört viktiga ur 
aspekten att de ska vara lätta att rengöra. 

Yta och möjlighet till förvaring är ett ständigt återkom-
mande tema för studentbostäder. Så även för badrum-
met. Storleken på badrummen uppfattas allt som oftast 
positivt. Dock är det tudelat eftersom badrummet är 
väl stort i förhållande till den i övrigt lilla lägenheten. 
Därmed framförs ofta önskan om en omdisponering 
där badrummen minskar med konsekvensen att exem-
pelvis köket ökar i storlek. 

Även om badrummets storlek och yta är relativt god 
upplevs förvaringen ofta vara ett problem i badrum, 
och får gärna utökas i framtida bostäder. 

Extra funktioner, som exempelvis handdukstork, 
uppfattas positivt. Det är en detalj som ses som både 
oväntad och lyxig.

Ett möjligen intressant faktum är att badkar i boendet 
framhålls som en viktig del av en klar majoritet av de 
internationella studenterna, 72 procent, vilket kan 
jämföras med 13 procent av de svenska studenterna. 
Svenska studenter föredrar helt enkelt dusch framför 
badkar. Det framhålls av svenska studenter att det kan 
upplevas som skönt och avkopplande att bada, men 
det faller helt klart utanför ramen för vad ett stu-
dentboende ska ha. Avkoppling är inte en tillräckligt 
stark anledning att motivera den plats ett badkar tar. 
Dessutom anses badkar vara ineffektiva, skrymmande, 
tidskrävande och inte miljövänliga. 

Internationella studenter är i mycket större utsträckning 
intresserade av badkar utifrån dess avkopplande egen-
skaper som möjligtvis är kulturellt betingat. Förekom-
sten av badkar framför dusch i olika länder kan också 
vara en förklaringsorsak. 
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4. KOLLEKTIVT BOENDE OCH BADRUM

Oavsett boendeform, ålder, studietid, ursprungsland, 
osv. finns en gemensam nämnare i att det finns ett 
väldigt lågt intresse av att dela badrum med andra. Det 
är visserligen fler som kan tänka sig ett delat badrum 
bland de som skulle välja ett kollektivt boende om de 
skulle flytta idag. Men det är fortfarande bara runt 10 
procent som anser att delat badrum överhuvudtaget 
är intressant. 

Detta kan i sig ses som en motsägelse då den popu-
läraste boendeformen bland de som önskar att bo 
kollektivt är en delad lägenhet, vilket rimligen också 
borde medföra en tanke om att dela även badrum med 
andra. Eftersom undersökningen är en attitydundersök-
ning ska svaren kring badrum när det gäller just delade 
lägenheter nog också ses som en önskan. Särskilt som 
det på marknaden de senaste åren har tillkommit ett 
antal bostäder av typen kompislägenheter, för två eller 
tre studenter, där samtliga bostadens funktioner delas. 
Det har också visat sig vara en populär boendeform för 
vissa grupper, delade badrum till trots. 

Anledningen som framförs till varför delade badrum 
är impopulära är i samma härad som de problem som 
kopplas till gemensamma kök. Det vill säga risken för 
konflikter kring städning och tillgänglighet, till exem-
pel köbildning på morgonen. Men också det faktum 
att badrummet ses som det mest privata utrymmet i 
bostaden och därmed också mest heligt. Hygienfak-

torn framträder som oerhört viktig när det kommer till 
badrum. Risken eller rädslan för att behöva leva med 
och städa efter någon annan, mindre nogräknad, med-
boende utgör ett starkt skäl för ointresset. 

Även om studenterna har svårt att se något positivt 
med delade badrum finns en större positivism ju färre 
personer som delar på badrummet. Samtidigt är det 
något fler som kan tänka sig att dela dusch än att dela 
toalett. 

Dock har studenterna svårt att identifiera en variant av 
delade badrum som skulle vara mer attraktivt än det 
egna badrummet, vilket kanske inte heller är aktuellt. 
Snarare handlar det om att identifiera en modell som 
fungerar tillfredsställande. Faktorer som kan bidra 
till att delade badrum skulle kunna vara ett alternativ 
är delvis samma faktorer som nämns för ett enskilt 
badrum: att det är rymligt, med god förvaring och lätt 
att göra rent. Men även att man separerar dusch och 
toalett för att öka möjligheten att olika personer kan 
använda badrummets olika funktioner samtidigt. Även 
antalet personer som delar badrummet bör begränsas 
så mycket som möjligt. 

Den kanske viktigaste faktorn är dock att det delade 
badrummet kompenseras på andra sätt. Exempelvis 
att hyran är lägre, eller att rummet och lägenheten är 
större än vad de skulle vara annars.
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6. KOLLEKTIVA BOSTÄDER OCH GEMENSAMMA VARDAGSRUM

5. SAMVARO I EGET BOENDE

Både lägenhets- och korridorboende upplever att 
dagens bostäder hindrar dem från att umgås och träffa 
vänner. Drygt 40 procent uppger att de skulle vilja göra 
detta oftare än vad som är fallet idag.

Studentbostaden blir därmed socialt begränsande. So-
ciala aktiviteter begränsas dels av platsbrist och dels av 
att gemensamma utrymmen i korridorer inte uppfattas 
som tillräckligt trivsamma för att vistas i på frivillig basis. 

Samma resonemang som kring gemensamma mat-
platser och kök ovan är applicerbart för de som vill bo 
i lägenhet när det gäller denna typ av mer allmänna 
samvaroytor, som väl närmast kan liknas vid stora 

vardagsrum. Detta understryks också genom det faktum 
att de som existerar idag är underutnyttjade. Även dess 
utformning spelar roll i detta avseende. Återigen, de 
som vill bo i lägenhet vill det i regel för att slippa dela 
olika funktioner med andra. 

De tankar som ändå finns kring gemensamma var-
dagsrum hos de som vill bo i lägenhet är att det precis 
som en gemensam matplats kan fungera som en social 
mötesplats. Men i direkt eller nära anslutning till lägen-
heterna. Det ska vara lätt att se om någon är där vilket 
är svårt om rummen finns i en annan byggnad bakom 
stängd dörr. 

Precis som köket fungerar det gemensamma vardags-
rummet som en social hubb. Vardagsrummet fyller hel-
ler inte någon annan funktion förutom just den sociala. 
En plats för samvaro, titta på tv, spela spel och festa.

I dagens korridorboende ses det gemensamma 
vardagsrummet, i den mån det existerar, som en 
förlängning av det egna rummet för umgänge med de 
boende i korridoren och andra vänner. Precis som an-
dra gemensamma utrymmen vill studenter att det finns 
plats för alla och att det ska kännas inbjudande och 
ombonat. Så är inte alltid fallet i dagens gemensamma 
vardagsrum, som dessutom saknas i vissa korridorer. 

För framtida gemensamma sociala samvaroytor, eller 
vardagsrum, rör sig åsikterna kring storlek och utrymme 
samt att det ska vara inbjudande. Morgondagens 
gemensamma vardagsrum är stort, öppet med många 
sittplatser, gärna formerade runt ett bord snarare än i en 
riktning. Det är varmt och välkomnande genom färgval 
och inredning. Vardagsrummet ska inbjuda till, och ge 
utrymme för, spel, tv och filmtittande eller att bara hänga.

Vardagsrummet får gärna hänga ihop med matplatsen, 
det ökar känslan av rymd och öppenhet och de är båda 
utrymmen som har ett socialt fokus.
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7. DEN SOCIALA ASPEKTEN

8. STUDIER I BOSTADEN

9. FöRVARING

Det är de sociala aspekterna som lyfts som positiva 
av de som föredrar kollektiva bostäder. Den sociala 
dimensionen är extra viktig i början av studietiden 
och bland de studenter som flyttat till en ny stad, från 
Sverige eller utomlands. Därmed är det extra viktigt att 
denna typ av bostäder också är utformade för att fånga 
och uppmuntra till social gemenskap. Korridorboende 
ses exempelvis som en del av studentlivet, en erfa-
renhet de inte vill missa. Just på grund av de sociala 
aspekterna. Större vardagsrum eller ytor för samvaro är 
därför en viktig aspekt. 

Vidare är det stor skillnad i hur man upplever behoven 
av att gemensamma sociala ytor som vardagsrum ingår i 
bostaden. Bland internationella studenter är det en ma-
joritet som anser det viktigt, 54 procent, medan det för 
svenska studenter enbart är 27 procent. Även nybörjar-
studenter anser det vara viktigare än den genomsnittliga 
studenten. Behovet av att etablera en social gemenskap 
som nyinflyttade svenska såväl som internationella 
studenter rimligen har är sannolikt det som spelar in. För 
de som vill bo kollektivt kan dessa ytor med fördel också 
göras gemensamma, vilket 85 procent anser. 

De flesta studenter uppger att studierna i huvudsak 
sker både i skolan och hemmet. Möjligheten att kunna 
studera i sin bostad är också mycket viktig oavsett om 
man bor eller vill bo enskilt eller kollektivt. Ungefär 60 
procent uppger att det är viktigt att det ingår studieplats 
i bostaden. 

Att studera i hemmet upplevs ge en frihet i vitt skilda 
områden som att slippa göra sig i ordning, fixa matlåda 

Som nämns i avsnitten om kök och badrum är förvaring 
en central fråga för de som bor i studentbostad. Detta 
även för andra delar än kök och badrum. Det finns ofta 
önskemål om ökade möjligheter till förvaring i bosta-
den för exempelvis kläder och sänglinnen. I undersök-

eller oroa sig för att ens saker ska försvinna om man 
lämnar sin studieplats för att gå på toaletten. 

I vissa studentboenden finns särskilda studierum, 
vilket ger en alternativ studieplats. Enligt studenterna 
används de främst för grupparbeten och studiemöten 
snarare än egna studier. Då föredrar man ofta det egna 
rummet eller skolan och det är därför viktigt att rum 
och lägenhet ger plats för studier.

ningen finns ingen specifik fråga hur nöjd man är med 
förvaringsmöjligheterna i dagens lägenheter men det 
är en kommentar som ofta lyfts fram kring vad man kan 
önska sig mer av. 

10. CYKELPARKERING

Cykelparkering är en viktig faktor för samtliga grupper 
boende i studentbostad. Cykeln är ett väldigt vanligt 
färdmedel varför det också är viktigt med bra förråd. 
Andelen studenter som är mycket nöjda med cykelför-
råden i dagens bestånd är relativt låg. På vilket sätt de 

kan förbättras framgår dock inte helt av materialet. Det 
konstateras dock att cykelparkering bör tillgodose att 
cykeln är skyddad mot såväl väder som mot stöld, vilket 
snarare talar för ett cykelförråd än en cykelparkering. 
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12. FÖRRÅD

11. AKTIVITETSRUM: FRÅN PINGIS TILL RELAXAVDELNING

I vissa studentboenden finns en rad olika gemensam-
hetsutrymmen, från festlokaler till bastu. Som idé är 
dessa utrymmen högst attraktiva då de bidrar till att 
ge bostaden en känsla av gemenskap och av att vara 
påkostade.

Studenter utan gemensamma sociala utrymmen efter-
lyser ofta detta, medan de med sådana faciliteter sällan 
utnyttjar dem. Det är alltså en svår balansgång mel-
lan upplevt behov och verkligt nyttjande. Behovet av 
gemenskap borde i praktiken kunna tillgodoses med 
gemensamma sociala utrymmen. Men i lägenhetsbo-

Förvaring utanför lägenheten i källar- eller vindsförråd 
är också en aspekt som det finns synpunkter kring. Det 
är signifikant fler som är nöjda med förrådsmöjligheter 
bland de som bor i dagens lägenheter jämfört med de 
som bor i korridor. Sammanlagt är det 51 respektive 25 
procent som är nöjda med den förrådsförvaring som 
erbjuds idag. 

Förråd är dock ett utrymme som önskas. Framförallt 
för de som bor i dagens lägenheter. Skillnaden mellan 
boendeform utjämnas nästan helt om svaren istället 

ende upplevs det som extra svårt främst för att många 
av dessa rum inte är naturliga mötesplatser utan 
utrymmen för planerade sociala aktiviteter. Alternativt 
aktiviteter som ses som mindre relevanta eller erbjuds 
bättre utanför boendet, som exempelvis gym.

En del av anledningen till underutnyttjandet går också 
att finna i samma aspekter som gäller för andra mer 
sociala ytor som matplats eller vardagsrum. Nämligen 
att de är utformade och möblerade på ett sätt som 
inte upplevs trivsamt. Exempelvis genom att möbler är 
trasiga eller saknas. 

sorteras på hur man skulle önska att bo, enskilt eller 
kollektivt, om man fick välja idag. Då anger runt 60 pro-
cent att det är viktigt med förråd. Den målgrupp som 
uppvisar minst intresse är nybörjarstudenter där runt 
50 procent anser det viktigt med tillgång till förråd.

Runt en tredjedel av studenterna kan dock tänka sig 
att dela förrådsutrymme med andra. För de som vill bo 
kollektivt, internationella studenter och nybörjarstuden-
ter är siffran något högre. 

13. TVÄTTSTUGOR

Studenterna är relativt nöjda med dagens tvättstugor 
som får 3,6 i betyg på en femgradig skala. Det positiva 
som framhålls med tvättstugor är tillgänglighet och 
flexibilitet. Det vill säga att det är lätt att både hitta en 
ledig tvättid och att bokningssystemet är välfunge-
rande. Samtidigt uppskattas flexibilitet som att exem-
pelvis vissa maskiner inte kan bokas utan att först till 
kvarn principen gäller, eller att outnyttjade bokningar 
tillgängliggörs för övriga efter en viss tid. 

Det finns också en stark önskan om att nyttjande av tvätt-
maskin ska ingå i hyran. Något som framförallt uppskat-
tas av internationella studenter, vilket sannolikt kan bero 
på annat förhållningssätt i många andra länder. 

Vidare är tvättstuga och tvättmaskin ett utrymme och en 
funktion som är helt okontroversiell att dela mellan de 
boende oberoende av om studenten vill bo enskilt eller 
kollektivt. 

HUR VILL STUDENTERNA BO5



35

av lägenhetsstorlek. I övrigt finns väldigt svalt intresse för 
service och tjänster som man anser bör ingå i hyran. 

För de som bor och vill bo kollektivt finns dock ett större 
intresse för fler saker. Exempelvis anser runt en fjärdedel 
att möbler och övriga husgeråd bör ingå i hyran. 

Vad är intressant att betala extra för
Den logiska följden av att något inte ingår i hyran är i 
vilken utsträckning det är intressant att betala en extra 
avgift för att få behovet tillgodosett. I inget fall är det en 
majoritet av de svarade som anger att någon av de före-
slagna tjänsterna eller servicen hade varit intressant att 
köpa till. Men generellt är det störst intresse för måltider, 
möbler, diskmaskin, sänglinne, praktisk hjälp, städning 
och husgeråd. I samtliga fall är det mellan 40-45 procent 
av de svarande som sagt sig vara intresserade. 

Det skiljer sig dock en del mellan enskilt och kollektivt bo-
ende. De som bor och vill bo enskilt har i större utsträck-
ning svarat att de är ointresserade av att tjänsten tillhanda-
hålls överhuvudtaget. Men det finns också en signifikant 
skillnad mellan enskilt och kollektivt boende för viljan att 
betala extra för måltider, diskmaskin, sänglinne, introduk-
tion för nyinflyttade, mikrovågsugn och tvättmaskin. 

Intresset för olika typer av service är som störst bland 
nybörjarstudenterna och avtar successivt med studieti-
den. Även internationella studenter är i vissa avseenden 
mer intresserade av extra service. Men mönstret är inte 
lika tydligt som för nybörjarstudenterna utan följer det 
allmänna mönstret för korridorboende. 

SERVICE OCH  
MÖJLIGHETEN ATT KÖPA  
TILL EXTRATJÄNSTER
En allt vanligare diskussion är vad som ska ingå i hyran 
respektive vara möjligt att betala extra för. Det vill säga 
olika typer av service och tjänster. Det finns signifikanta 
skillnader mellan de som bor och vill bo i lägenhet och 
de som bor eller vill bo kollektivt när det kommer till 
vad som är intressanta extratjänster. Det finns också 
skillnader i vad som anses bör ingå i hyran. I undersök-
ningen har frågan ställts om huruvida en service eller 
tjänst ska ingå i hyran, vara möjlig att få mot extra betal-
ning eller om den är helt ointressant. 

Vad ska ingå i hyran
Både de som vill bo enskilt och kollektivt anser i hög 
grad att tvättmaskin, internetanslutning, mikrovågsugn 
och introduktion för nyinflyttade ska ingå i grundhy-
ran. Vad gäller tvättmaskin och mikrovågsugn finns en 
signifikant skillnad mellan de som vill bo enskilt och de 
som vill bo kollektivt, där de kollektivt boende har ett 
större intresse av att det ingår i hyran. Som en följd av 
det, eller vice versa, har också nybörjarstudenter och 
internationella studenter större intresse av det. 

För de som bor och vill bo enskilt anser ungefär en fjär-
dedel också att diskmaskin bör ingå i hyran. En knapp 
femtedel anser också att det bör ingå att få praktisk hjälp 
att till exempel sätta upp hyllor och tavlor, oberoende 

VILKEN SERVICE KAN MAN TÄNKA SIG ATT BETALA EXTRA FÖR?

Måltider
Möbler

Diskmaskin
Sänglinne

Praktisk hjälp
Städning

Husgeråd
Barnpassning

Tvätt av kläder
Mikrovågsugn

Internet
Tvättmaskin

Intro till nyinflyttad

0% 20% 40%10% 30% 50%
 Bor i lägenhet     
 Bor i korridor
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GARANTIBOSTAD
En fråga som ofta dyker upp i diskussionen kring 
bostadssituationen vid höstterminsstarten är bostads-
garanti. Främst för nyantagna studenter. I dagsläget är 
det ett fåtal orter som kan erbjuda bostadsgaranti. En 
garanti som i vissa fall är kritiserad då den inte upplevs 
vara en bostadsgaranti utan mer en form av tak över 
huvudet garanti. Studenten måste dessutom uppfylla 
vissa särskilda krav för att nyttja garantin. 

På en teoretisk nivå skulle en fullständig bostadsgaranti 
så som exempelvis studentkårerna föreslår sannolikt 
innebära betydande vakanser på våren. Dels beroende 
på att det är färre studenter under vårterminen, och dels 
beroende på att de befintliga studenterna säger upp 
sina bostäder och flyttar till exempelvis det reguljära 
beståndet eller flyttar ihop med en partner eller kompis. 
Efterfrågan på bostäder är helt enkelt lägre på våren.

För att komma till bukt med vakansproblematiken och 
samtidigt erbjuda bostadsgaranti är en variant att följa 
den modell som är vanlig i exempelvis England. Där 
anger studenterna huruvida de önskar få en bostad 
till terminsstarten samtidigt som de fyller i ansökan till 
utbildningen. Som regel gäller att nyinflyttade nybör-
jarstudenter erbjuds bostad under det första läsåret. 
Därefter förväntas studenterna lösa boendet på annat 
sätt. Bland annat i andra studentbostäder. Den typen 
av garantibostad följs dock av villkoret att hyresgästen 
är betalningsskyldig för hela den perioden som man 
skrivit avtal för, oftast en eller två terminer. Det går med 
andra ord inte att säga upp kontraktet halvvägs och 
därmed undgå att betala hyra. 

Om garantibostäder enligt en engelsk modell skulle 
finnas hade det rent teoretiskt inneburit en annan 
ekonomisk säkerhet för hyresvärden, vilket i sin tur 
hade lett till att fler bostäder görs tillgängliga vid höst-
terminsstarten.

I undersökningen ställdes frågor till studenterna om 
detta var en typ av bostad som skulle vara intressant 
när de började studera. Bland de studenter som bor i 
studentbostad idag finns ett intresse för garantibostä-
der med villkor om tidsbegränsning samt utan möjlig-
het att säga upp bostaden. Men intresset är behäftat 
med en viss skepsis. De som är intresserade är det på 
en låg nivå, det vill säga fyra av fem. 
 
De anledningar som anges av de som är intresserade 
är att det skulle ge en trygghet och enkelhet när de flyt-
tar till en ny stad vid terminsstarten. 

De som inte är intresserade anger framförallt att mo-
dellen skulle innebära en otrygghet och att problemet 
med att hitta en bostad helt enkelt skjuts på framtiden 
istället. Några skillnader mellan nybörjarstudenter, 
internationella studenter eller mer erfarna finns inte. 

Absolut intresserad: 18
Troligen intresserad: 33
Kanske/kanske inte intresserad: 22
Troligen inte intresserad: 18
Absolut inte intresserad: 9

18

33
22

18

9

ÄR GARANTIBOSTAD 
INTRESSANT? (%)

VARFÖR INTRESSANT/
INTE INTRESSANT?

 Absolut intressant     Troligen intressant    
 Kanske/kanske inte intressant    
 Troligen inte intressant     Absolut inte intressant    

EJ INTRESSANT

Stressande att leta bostad 29%

Vill inte flytta under studietiden 25%

Bristande trygghet att bli av med bostaden 47%

Vill ha friheten att flytta när jag själv vill 55%

Vill inte bo i studentbostad 1%

Annat 8%

INTRESSANT

Kan koncentrera mig på studierna i början 32%

Kan lära känna staden innan jag skaffar  
boende på egen hand 34%

Innebär trygghet och enkelhet i samband 
med studiestart 69%

Innebär trygghet och enkelhet i samband 
med att flytta till en ny stad 58%

Annat 0%
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När studenterna ombeds fantisera fritt om hur de vill 
att framtidens bostad ska se ut är det slående att de är 
väl förankrade i verkligheten. Det är exempelvis välut-
rustade kök och genomtänkt planlösning med gott om 
förvaring som lyfts fram. 

Som nämnts otaliga gånger efterfrågas i huvudsak två 
olika typer av bostäder. Dels en enskild bostad, fram-
förallt för singelhushållet, och dels en kollektiv bostad, 
framförallt för ett fåtal studenter att dela. 

Läge och hyra är oerhört centrala delar där det senare 
också står i konflikt med den begränsade yta som finns 
i små bostäder. Därav behovet av små, flexibla och 
välgenomtänkta planlösningar. Den enskilda bostaden 
ska i främsta hand vara runt 20-25 kvadratmeter och 
i allt väsentligt innehålla samtliga funktioner som en 
fullvärdig bostad. Det vill säga ett fullt utrustat kök, ytor 
för samvaro, studiero, gott om förvaring, etc. Det är 
också önskvärt med en tydligare avskärmning mellan 
bostadens olika funktioner än vad som kan sägas vara 
standard i de enrumslägenheter som byggs idag. 

Vidare är det viktigt att det går att sätta sin egen prägel 
på bostaden för att skapa en känsla av hem, även om 
det är tillfälligt. Även om intresset för, och behovet av, 
gemensamma sociala ytor inte är lika stora för de som 
bor i enskilda bostäder som för boende i kollektiva 
lösningar ses det ändå som en möjlighet att öka den 
sociala gemenskapen. Det förutsätter dock att de lig-
ger i nära anslutning till bostaden och utformas till att 
vara mer naturliga mötesplatser till både funktion och 
inredning. 

Den kollektiva bostaden är i stor utsträckning ett 
instegsboende till marknaden som särskilt tilltalar 
nybörjarstudenter och internationella studenter. Detta 
på grund av de sociala kvaliteter som ett väl utformat 
kollektivt boende har. Det går också att urskilja en skill-
nad där kollektiva bostäder för fler studenter, liknande 
dagens korridorer, är mer intressanta för nybörjare och 
internationella studenter. Kollektiva bostäder för ett 
mindre antal studenter, som mer liknar stora lägenhe-
ter är något som är särskilt intressant för de något äldre 
och mer erfarna studenterna. 

Oavsett bör fokus för de kollektiva bostäderna ligga på 
att främja social gemenskap. Dock är det viktigt med 
möjlighet till avskildhet och att det finns en privat sfär. 
Det gäller framförallt aspekter som sovrum och badrum, 
men också studieplats där det finns ett behov av avskild-
het och lugn och ro. 

De nödvändiga gemensamma funktionerna kök, 
matplats och samvaro kan i viss utsträckning finnas i 
anslutning till varandra. För köket gäller att det utformas 
så att det i möjligaste mån går att laga den mat man vill 
när man vill. Det vill säga samtliga funktioner som hör 

ett fullutrustat kök till och tillräckligt många matlagnings-
stationer för att undvika köbildning. Även förvaringen 
i köken är central då även de som vill bo kollektivt har 
behov av att storhandla eller göra storkok. 

Städningen är ofta den springande punkten för om ett 
gemensamt kök upplevs fungera eller ej. Här är det 
viktigt att utformningen, exempelvis genom materialval, 
underlättar städning och därmed upplevelsen av att 
köket är rent och fräscht. 

Även de sociala aspekterna är viktiga i detta avseende. 
Köket fungerar som en social hubb för de boende. Till-
sammans med en inbjudande matplats i anslutning till 
köket där det är praktiskt möjligt för samtliga boende att 
samlas skapas förutsättningarna för den sociala gemen-
skap som är det kollektiva boendets kärna. Det är också 
uppskattat med gemensamma ytor med en bredare 
social utgångspunkt, som ett gemensamt vardagsrum. 
Även här handlar det om att det till läge i fastigheten, ut-
formning och inredning blir en naturlig och inbjudande 
mötesplats för de boende. 

 

BOSTÄDERNA STUDENTERNA VILL HA
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DELRAPPORT 2:
NYA BOSTÄDER 
FÖR STUDENTER
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INLEDNING
Med utgångspunkt i resultatet från studien bland 
studenter (Delrapport 1: Studenterna tycker till) har tre 
typbostäder tagits fram som reflekterar de önskemål 
och preferenser olika studenter ger uttryck för när det 
gäller en framtida studentbostad. Då en klar majori-
tet av studenterna föredrar ett enskilt boende för en 
person är den första typbostaden just en enrumslägen-
het, kallad uniBO. En dryg tredjedel av studenterna 
efterfrågar dock olika typer av delat boende. Det främ-
sta önskemålet rör en bostad för två till tre personer 
att dela varför typbostad nummer två är en lägenhet 
för två personer, kallad duoBO. Det finns också stöd 
bland studenterna för bostäder där fler personer delar 
bostad. Därav den tredje typbostaden, kallad multiBO. 
I den här delrapporten följer en beskrivning av respek-
tive koncept och de tankar som ligger bakom. 

Den här delrapporten redovisar även projektets 
sista del som avser att ett eller flera av de framtagna 
koncepten ska förverkligas inom ramen för någon av 
Stockholms Studentbostäders planerade nyproduktion. 
För att belysa om det är ekonomiskt möjligt inleds upp-
förandefasen med en inledande analys av kostnader 
och intäkter, så kallad investeringsanalys, för att få en 
bild av om koncepten är genomförbara investeringar 
överhuvudtaget och vad som kan optimeras framgent 
för att ytterligare kunna realisera delar i projektets 
konceptidéer.
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1
1. uniBO
Den senaste 15-årsperiodens mest byggda studentbo-
stad är en enrumslägenhet på mellan 20-27 kvadratme-
ter som i stort följer samma utförande där kök och rum 
delar utrymmet i en öppen planlösning. Denna typ är 
också relativt populär bland studenterna då den möj-
liggör nära nog samma funktionalitet som i en betyd-
ligt större lägenhet. Framförallt gäller detta det egna 
köket som trots att det kan vara mindre än i andra typer 
av bostäder ofta har samma funktionalitet med en riktig 
spis, ugn och kyl/frys. Denna typ av bostad kan genom 
åren sägas ha blivit optimerad utifrån vad som är möj-
ligt att få plats med på den begränsade ytan, samtidigt 
som den innehåller de huvudsakliga funktionskrav som 
studenterna ställer. 

De förbättringspunkter som studenterna lyfter fram för 
enrumslägenheter på 20-30 kvadratmeter rör i stort 
sett möjligheterna till avskildhet, flexibilitet i nyttjandet 
och möjligheterna till umgänge. Ytan utgör dock en 
stark begränsning som studenterna är medvetna om 
och tar med i sin kalkyl. 

I den framtagna typbostaden uniBO har fokus varit 
att försöka ta vara på önskemålen om ökad avskildhet 
inom bostaden, samt en ökad flexibilitet. Samtidigt 
som det finns en tydlig idé om hur publika respek-
tive privata olika ytor och funktioner bör vara. Utifrån 
studenternas synpunkter kring vilka funktioner inom 
bostaden som kan delas med andra ges en bild av hur 
privata olika delar uppfattas. Detta är relevant för samt-
liga bostadstyper när olika funktioner placeras in på en 
skala från publikt till privat. Se figur 1 nedan. 

Önskemålen om att kunna dela upp och skilja av även 
små lägenheter för en person följs upp genom att helt 
enkelt följa den tänkta skalan från publikt till privat. De 
mest privata delarna är badrum och sovrum medan 
samvaro och matlagning exempelvis ses som mer 
publikt. Förhållandet publikt-privat gör att bostaden 
kan delas in i fyra olika zoner som alla befinner sig på 
olika ställen på nämnda skala. Den mest privata zonen 
är badrummet, följt av sovrummet, studieplats/samvaro 
och matlagning/matplats. Se figur 3 på sidan 43. 

Figur 1
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I uniBO fi nns därför möjligheten att avgränsa respekti-
ve zon med hjälp av skjutdörrar. Framförallt gäller detta 
ytan mellan kök/matplats och samvaro/studieplats där 
en mindre vägg med skjutdörrar på var sida ger fl exi-
biliteten att välja en mer öppen eller mer avgränsad 
planlösning efter behov. Samtidigt skapas ett naturligt 
fl öde där entrén till bostaden sker i den mest publika 
delen och ju längre in man rör sig desto mer privat blir 
det. Skjutdörrarna i bostaden gör att tillgänglighet för 
rörelsehindrade klaras på mindre yta än normalt, vilket 
gör att bostadsytan kan användas mer effektivt jämfört 
med en traditionell bostad.

uniBO är tänkt att uppföras i en byggnad med loft-
gångslösning som med sin djupa utformning i funk-
tion snarare är att betrakta som entrébalkonger mot 
vilka matplats och samvarorum vetter med skjutbara 
glaspartier. Matplatsen kan, när vädret tillåter, växa ut 
på den breda entrébalkongen som då kan möbleras 
och bli till en mötesplats för studenterna. Byggnaden 
har utvändiga trappor med några lägenheters mel-
lanrum, vilket minskar behovet att röra sig längs med 

entrébalkongen för att ta sig ner till marknivå. Det blir 
mer av ett aktivt val att passera andra lägenheter på 
entrébalkongen.

Ingången till bostaden sker genom skjutdörrar till mat-
platsen/köket, vilken är avskild från samvarorummet 
med en mindre, fristående, vägg som ger öppenhet 
mellan rummen på båda sidor väggen. En öppenhet 
som kan stängas med hjälp av två skjutdörrar, en på var 
sida om väggen, vilket på så sätt skapar ett avskilt kök 
samt ett avskilt ”vardagsrum” för samvaro och studier. 

Innanför studie- och samvarorummet fi nns en soval-
kov med säng och förvaring som kan skiljas av med 
skjutdörr. Sovalkoven saknar direkt ljusinsläpp, utan tar 
del av ljuset från glaspartierna ut mot entrébalkongen. 
Från sovalkoven kommer man vidare in i badrummet, 
också det med skjutdörr. Direkt innanför dörren fi nns 
förvaring på båda sidor, vilka kan avskiljas av från 
övriga badrummet med duschdraperi för att undvika 
vattenstänk från duschen. Badrummet är fullt tillgäng-
ligt enligt dagens regler. Dock använder förvaringen 
en del av den yta som enligt standarden krävs för att 
uppnå tillgänglighet. Därför kan förvaringen fl yttas till 
en annan del av bostaden när behov uppstår. 

Figur 2

Figur 3
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2. duoBO
Enligt undersökningen är den mest populära kollektiva 
boendeformen en lägenhet för 2-3 personer att dela. 
Med kollektiv boendeform utelämnas de som bor med 
sin partner och/eller barn som utgör samma familj. Is-
tället avses personer som inte lever under äktenskaps-
liknande förhållanden eller med barn. Det kan därmed 
vara såväl personer som känner varandra som personer 
som inte alls känner varandra sedan tidigare. 

Denna typ av boende har börjat byggas allt mer de 
senaste åren. Tillsammans med det äldre beståndet 
utgör de dock en relativt liten del av marknaden. Detta 
samtidigt som flera av dessa är tänkta att fungera som 
såväl kompis- som familjelägenheter. 

Tanken med duoBO har varit att fokusera på den öns-
kan om ett visst socialt umgänge som en delad bostad 
per automatik medför. Dock med en tydlig möjlighet 
att kunna få den avskildhet och möjlighet att dra sig 
undan till en egen sfär som också efterfrågas.  

Tankarna från uniBO kring det gemensamma och 
privata, och hur det överförs till placeringen av bosta-

dens olika funktioner går igen även i duoBO. Detta då 
duoBO till stor del är två enheter av uniBO som slagits 
samman med ett större kök och ett extra badrum i mit-
ten. Det innebär att duoBO till formen i princip är en 
lägenhet på fyra rum och kök om 38 kvadratmeter när 
sovalkoverna räknas in. 

Det innebär att det är samma lösning med glaspartier 
från samvaroytorna och matplatsen ut mot entrébal-
kongen. Likaså sker ingången direkt till matplatsen 
och köket. Köket är större än i uniBO då duoBO har 
ytterligare bänkyta. I övrigt är köket också fullt utrustat 
med till exempel spis, ugn och kyl/frys, vilket studenter 
oavsett boendealternativ lyfter som viktigt. 

På var sida om matplatsen finns samma samvaro- och 
studierum som i uniBO, vilka också avdelas med hjälp 
av skjutdörrar. Även i detta fall handlar det om att öka 
flexibiliteten i ett boende på liten yta genom att kunna 
anpassa bostaden efter den varierande funktionalitet 
som eftersträvas i olika situationer. Det innebär också 
att de boende kan få en helt avskild egen del att dra sig 
tillbaka till. Detta är något som de som önskar att bo 

Figur 4

Figur 5
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kollektivt också efterlyser i stor utsträckning. Men det 
innebär också att det genom att öppna upp samtliga 
skjutdörrar går att skapa en öppen planlösning som 
också ger annan social dimension till boendet. Det 
svarar mot den övergripande tanken där anledningen 
att bo kollektivt är just för att det är socialt att bo med 
andra.  

Undersökningen visar att många som bor i kollektivt 
boende idag har svårt att se bostaden som ett hem. En 
del i att göra bostaden till ett hem är möjlighet till att 
sätta egna avtryck och göra bostaden personlig. Detta 
underlättas genom att några av bostadens väggar har 
perforerade träfiberskivor där krokar enkelt kan fästas 
för att hänga upp planscher, kläder, böcker och även 
fungera som anslagstavla. Skivorna kan målas eller på 
andra sätt göras unika av den som bor i lägenheten 
och sedan enkelt bytas ut när personen flyttar. Dessa 
paneler är framförallt placerade i privata utrymmen, så 
som rummen för studier och samvaro, medan det de-
lade köket har ritväggar med griffelfärg som underlät-
tar anteckningar vid exempelvis gemensamma studier. 

Från vart och ett av studie- och samvarorummen kom-
mer man precis som i uniBO vidare in till en sovalkov 
med förvaring genom ytterligare en skjutdörr. Sovplat-
sernas placering i förhållande till de gemensamma 

utrymmena borgar för att det verkligen ska kunna gå 
att dra sig tillbaka från den medboende och det sociala 
utbytet. Med andra ord en helt privat sfär. Från respek-
tive sovrum kommer man vidare in i två separata bad-
rum. Det ena badrummet är tillgängligt enligt gällande 
regler, medan det andra har en toalett med dusch i 
direkt anslutning, vilket är att likna vid det som brukar 
benämnas Stockholmsdusch där duschen är placerad 
ovanför toaletten då utrymmet är begränsat. Badrum-
men ligger vägg i vägg och är avskilda med en skjut-
dörr i den händelse att den person som disponerar det 
mindre badrummet skulle ha behov av att använda det 
större och tillgängliga badrummet. 

Badrummet är den del av bostaden som de allra flesta 
studenter är ointresserade av att dela med andra. Där-
för har det i utformningen prioriterats att ha två separata 
badrum, även om ett av dem blir betydligt mindre. Ovil-
jan att dela beror på risken för konflikter kring städning 
eller köbildning som minskar möjligheten att faktiskt 
kunna använda badrummet när man vill. Samtidigt är 
badrummet en väldigt privat del av bostaden vilket 
också bidrar till oviljan att dela det med andra. 
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3. multiBO
Det finns en tydlig efterfrågan på kollektiva boendefor-
mer som är avsedda för fler än 2-3 personer, men som 
ändå skiljer sig från de traditionella studentkorridorer-
na genom ett större fokus på det sociala och känslan av 
ett gemensamt hem. För att uppnå starkare samman-
hållning inom bostaden bör antalet boende vara färre 
än i de traditionella korridorerna där 10-12 personer 
ofta delar kök och andra utrymmen. Med denna ut-
gångspunkt utformades multiBO som är avsedd för sex 
personer som delar kök, men även en stor del av den 
övriga bostadsytan. multiBO är totalt 117 kvadratmeter 
och fördelar sig över två våningsplan. 

Tankarna från de övriga två koncepten känns igen även 
i multiBO där bostadens olika delar kan delas upp efter 
hur privata respektive gemensamma de är. I detta fall 
ligger de mest privata delarna på övervåningen medan 
de sociala och gemensamma ytorna finns på entrépla-
net. Från den återkommande entrébalkongslösningen 
sker entré till bostaden genom de skjutdörrar i glas 
som vetter in mot det gemensamma köket som finns 
i mitten av bostaden tillsammans med matplatsen. I 
köket är det också dubbel takhöjd då övervåningen 
med sovrum nerifrån i det närmaste framstår som sex 
trädkojor som skjuter ut över köksdelen.

Kök och matplats fyller inte bara en funktionell aspekt 
utan i högsta grad en social då det ofta är en yta där 
man möts och umgås. Med eller utan mat. I undersök-
ningen har det också framkommit hur viktigt det är att 
kök och matplats är inbjudande och möjliggör även ett 
socialt utbyte.

Svaren i undersökningen pekade även på behovet av 
att materialen i bostaden underlättar möjligheten att 
bo in sig och skapa en hemkänsla. Trä är ett material 
som ger en varm karaktär åt rummen och har därför 
används framförallt kring den privata sfären, kojan och 
sovalkoven. Trä lämpar sig även bra ur ett förvaltnings-
perspektiv eftersom det är relativt tåligt och kan slipas 
av vid behov. Gemensamma utrymmen och kök har ett 
stengolv för att vara extra tåligt och klara en flytande 
gräns mellan entré, kök och uteplats. 

På var sida om köket finns sammanlagt sex trappor 
till respektive privat rum på det övre våningsplanet. 
Under respektive trappa finns förvaring för exempelvis 

Figur 6

Figur 7

Figur 8
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ytterkläder. Från köket nås också de sex gemensamma 
samvaroytorna på entréplanet. Dessa kan användas för 
olika aktiviteter så som studier, spel, samtal eller för att 
sitta i en fåtölj och läsa en bok. De sex rummen skiljs av 
med skjutdörrar men utgör också en flexibel yta som 
kan öppnas upp och göras till en del av det gemen-
samma och sociala umgänget i köket. 

På nedre plan finns också två fullt tillgängliga badrum till 
följd av reglerna om att maximalt tre personer får dela 
på ett badrum. Om någon av de boende har ett reellt 
behov av tillgängligt badrum är det också möjligt att ett 
eller flera av de sex sociala samvaroytorna kan nyttjas 
som sovrum då sovrummen på övervåningen, på sam-
ma sätt som övre plan i ett radhus, inte är tillgängliga.

Ovanför trapporna finns sex identiska kryp in, eller ko-
jor, som utöver säng också innehåller ett litet badrum 
med dusch, handfat och toalett. Förvaring finns över 
och under sängen. Detta också för att värna studen-
ternas önskemål om att inte dela badrum och sovrum 
med varandra. Övervåningen blir därmed en tydlig 
privat sfär med möjlighet att dra sig tillbaka fullt ut i 
förhållande till de övriga boende. 
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1. FÖRUTSÄTTNINGAR  
FÖR STOCKHOLMS  
STUDENTBOSTÄDER
Stockholms Studentbostäder är en stiftelse vars hu-
vudman är Stockholms Studenters Centralorganisation 
(SSCO). I egenskap av stiftelse finns exempelvis inget 
krav om att returnera avkastning till en ägare likt ett 
kommunalt eller privat bolag. Och andra sidan finns 
inte heller samma möjligheter att exempelvis ta in ex-
ternt kapital för att finansiera nyproduktion. Det innebär 
att alla investeringar som görs måste bära sig själva och 
det ställer höga krav på att de görs på affärsmässiga 
grunder. Det medför att om de framtagna koncepten 
ska uppföras krävs att de också är sunda och hållbara 
investeringar som är likvärdiga eller bättre än andra 
jämförbara projekt, som till exempel krav om en mark-
nadsmässig avkastning och långsikt hållbar förvaltning.

I samtliga nyproduktionsprojekt ställer Stockholms Stu-
dentbostäder upp ett antal krav som går utöver själva 
investeringskalkylen som projektet ska klara för att an-
ses genomförbart. De huvudsakliga krav som ställs är: 
• Månadshyran per student bör inte överstiga hälften 

av studiemedlet. 
• Alla boende ska uppfylla studiekraven. 
• Bostäderna ska vara kollektivtrafiknära, och primärt 

nära spårbunden kollektivtrafik som tunnelbana. 
• Det ska finnas en relativ närhet till utbildningsplatsen.
• Bostäderna ska långsiktigt kunna förvaltas på ett ef-

fektivt sätt både ekonomiskt och organisatoriskt.
• Det ska vara bra studentbostäder ur avseendet att de 

ska motsvara studenternas efterfrågan och uppvisa en 
god kvalitet i exempelvis materialval och utformning. 

2. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR 
KOSTNADSBERÄKNING
För att skapa underlag till Stockholms Studentbostä-
ders investeringskalkyl anlitades en beräkningskonsult 
för att utifrån Whites ritningar ge en bild av kostnader-
na att uppföra konceptbostäderna. Då det handlar om 
koncept och inte bostäder i ett konkret projekt blir inte 
kalkylerna lika exakta som i ett verkligt projekt. Istället 
bör de ses som en fingervisning om hur kostnaderna 
kan skilja sig åt mellan de olika koncepten. 

För att kunna beräkna och jämföra koncepten med 
varandra gjordes en rad antaganden i beräkningarna 
gällande exempelvis byggnadernas totala yta, konstruk-
tion och materialval. Markkostnader har inte inkluderats. 

De grundläggande tankarna är att koncepten ska upp-
föras i hus med entrébalkonger med stålstomme och 
husets ytter- och innerväggar utgörs av prefabricerade 
betongelement. Fasaden är klädd med lärkträ, men 
utgörs till stor del av glaspartier på långsidan där entré-
balkonger förbinder lägenheterna. Samtliga kök har 

stänkskydd i kakel och våtrummen är helkaklade. Inner-
dörrarna i lägenheterna är genomgående skjutdörrar, 
så även garderobsdörrar. Beräkningarna gjordes på två 
typplan av vardera koncept.

I kalkylen för uniBO och duoBO har tanken varit ett 
hus med en blandning av de två koncepten. I kalkylen 
uppgår de två typplanen till 1 110 kvadratmeter BTA 
och 980 kvadratmeter BOA. Det medför att det får plats 
totalt 32 lägenheter, varav 16 enrumslägenheter av ty-
pen uniBO och 16 tvårumslägenheter av typen duoBO 
vilket innebär 48 boende. 

För multiBO innebär de två typplanen en BTA på 585 
kvadratmeter och en BOA 480 kvadratmeter. Det med-
för sammanlagt fyra bostäder för sex personer vardera 
och totalt 24 boende. 

3. RESULTAT AV  
KOSTNADSBERÄKNING
Resultatet av kostnadsberäkningarna varierar något 
beroende på vilket nyckeltal man väljer att använda. Då 
antalet bostäder, bostadsstorlek och därmed antalet 
studenter varierar mellan koncepten är totalkostnaden 
irrelevant i sammanhanget. Det som bör användas istäl-
let är kostnaden per kvadratmeter eller kostnaden per 
student. Små och yteffektiva lägenheter leder nästan 
uteslutande till höga kostnader per kvadratmeter, vilket 
kan vara starkt missvisande om man inte samtidigt 
beaktar antalet enheter och därmed antalet personer 
som bor i huset. Vidare leder olika lägenhetsstorlekar i 
de olika koncepten också till att kostnaden per stu-
dent inte heller blir helt rättvisande. Detta bör man ha 
i åtanke när man beaktar resultaten av beräkningarna 
som ska ses som fingervisningar.

Beräkningarna visar att kostnaden för uniBO/duoBO 
uppgår till 26 816 kronor per kvadratmeter BTA medan 
multiBO uppgår till 34 241 kronor per kvadratmeter 
BTA. Det vill säga en skillnad på 28 procent. Utgår man 
istället från kostnaden per kvadratmeter BOA ökar 
skillnaden mellan koncepten på grund av den ökade 
yteffektiviteten hos uniBO och duoBO. Det ger att 
uniBO/duoBO kostar 30 373 kronor per kvadratmeter 
BOA medan multiBO har en kostnad på 31 731 kronor. 
En skillnad på 37 procent. 

Slås kostnaden istället ut på antalet boende är skillna-
den istället 35 procent till uniBO/duoBOs fördel.  

Generellt kan antas att kostnaden per kvadratmeter är 
högre i koncepten än i många andra projekt. Detta be-
roende just på installationstäthet i framförallt multiBO 
men också duoBO. Samtidigt innebär många enheter 
på liten yta, skjutdörrar och materialval i lägenheterna 
samt de stora glaspartierna som vetter ut mot entrébal-
kongerna också relativt högre kostnader. Entrébalkong-
ernas utförande där djupet närmast skapar uteplatser 
verkar också fördyrande.
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Vidare är uniBO och duoBO likvärdiga ur kostnadshän-
seende om man räknar per boende. De skillnader som 
koncepten uppvisar i exempelvis storlek och utform-
ning tar i princip ut varandra när man ställer dem mot 
varandra. Exempelvis blir antalet kök fler när man 
bygger uniBO, medan antalet våtrum blir fler när man 
bygger duoBO, vilket enligt beräkningarna jämnar ut 
kostnaderna mellan koncepten i slutändan.

4. RESULTAT AV  
INTÄKTSBERÄKNING
I investeringskalkylering av bostäder aktuella för nypro-
duktion gör Stockholms Studentbostäder beräkningar 
av den möjliga hyresintäkten oftast utifrån normhy-
resmodellen. Det innebär i praktiken att man utifrån 
i huvudsak bostadens storlek gör en simulering av 
om hyran för en viss lägenhet är likvärdig med andra 
lägenheter, oberoende av de olika lägenheternas stor-
lek. Detta skapar ett underlag för att kunna säkerställa 
att hyresnivåerna är likvärdiga med andra lägenheter. 
När bostaden väl är färdig vidtar sedvanlig förhand-
ling med berörd hyresgästförening för att fastställa de 
verkliga hyrorna. 

När det gäller multiBO går det inte att använda den 
existerande normhyresmodellen då den enbart är 
anpassad efter lägenheter med eget kök. Modellen 
fungerar inte för vad som formellt är att betrakta som 
en studentkorridor med gemensamma ytor. I beräk-
ningarna har därför en uppskattning av hyran per 
person och månad gjorts för multiBO, vilken baseras 
på existerande äldre studentkorridorer i Stockholm Stu-
dentbostäders bestånd, men med en uppräkning för 
att ta höjd för skillnaden mellan nyproduktion och det 
äldre beståndet. 

Hur lönsamt det är att bygga de olika bostadstyperna 
bestäms inte enbart av lägenheternas individuella 
parametrar som storlek och standard. Även effektivi-
teten i byggnaden och hur mycket uthyrningsbar yta 
som ryms inom de givna ramarna är av stor vikt. Som 
mått för att beräkna detta används oftast kvoten mellan 
boarea och bruttoarea. Därmed fås en procentsats på 
hur stor andel av byggnadens totala yta som utgörs av 
bostadsyta. Generellt gäller att så hög kvot som möjligt 
är eftersträvansvärt eftersom det minskar andelen yta 
som inte är uthyrningsbar och därmed inte genererar 
några intäkter. 

För multiBO medför tvåplanslösningen med full tak-
höjd i delar av bostaden en extra kostnad medan ytef-
fektiviteten på ett normalplan som inkluderar tvättstuga 
är relativt god med en kvot BOA/BTA på 0,82. UniBO 
och duoBO uppvisar en ännu bättre yteffektivitet med 
kvoten 0,88, dock utan tvättstuga. En kvot högre än 0,8 
ses generellt som en bra yteffektivitet. 

5. RESULTAT AV  
INVESTERINGSKALKYL
Efter att beräkningar av kostnader och intäkter gjorts 
matas dessa in i den modell Stockholm Studentbostä-
der använder sig av för att beräkna potentiella inves-
teringars lönsamhet. Resultatet visar att de framtagna 
koncepten uniBO och duoBO skulle vara lönsamma 
att genomföra, medan multiBO inte uppvisar tillräcklig 
lönsamhet. I själva verket skulle multiBO i konceptets 
utförande innebära en förlustaffär att uppföra.

Jämfört med andra projekt Stockholms Studentbos-
täder planerar för ger uniBO och duoBO en likvärdig 
investeringsvinst, trots de relativt höga byggkostna-
derna, medan multiBO ger en investeringförlust som 
är fem gånger större än vinsten beräknad för uniBO 
och duoBO. Med andra ord finns det teoretiskt goda 
förutsättningar för att två av tre koncept ska kunna bli 
uppförda utan att större omarbetningar behöver göras. 
För multiBO gäller sannolikt att viss omarbetning måste 
ske för att sänka byggkostnaderna genom att exempel-
vis minska antalet våtutrymmen, effektivisera planlös-
ningen, samt nå en hyressättning som tar större hänsyn 
till boendets kvaliteter. 

6. GENOMFÖRANDE AV  
PROJEKTET BJÖRKHAGEN
Sedan tidigare har Stockholms Studentbostäder haft 
planer kring ett projekt i Björkhagen i södra Stock-
holm. I takt med att konceptbostäderna vuxit fram 
har det konstaterats att projektet i Björkhagen skulle 
kunna vara ett bra projekt att försöka inkludera delar av 
koncepten i. Projektet består av tre huskroppar med i 
huvudsak enpersonslägenheter och en mindre andel 
tvåpersonslägenheter Totalt rör det sig om ungefär 200 
bostäder med en planerad byggstart inom ett par år, 
vilket till stora delar styrs av när detaljplan och bygglov 
kan erhållas. 

Under framtagandet av detaljplanehandlingar för 
Björkhagen omarbetades därför de ursprungliga 
ritningarna i samband med ett omtag för att inkludera 
uniBO och duoBO i projektet. Ambitionen i projektet är 
att bibehålla konceptens styrkor, det som studenterna 
efterfrågar i en bostad. Hänsyn har därför tagits till kon-
cepten i dom förändringar som skett för att skapa ett 
genomförbart projekt med en hållbar förvaltning. Målet 
med samtliga bostäder är att hyran per student som 
högst ska vara omkring 50 procent av studiemedlet. 

Under våren 2016 avslutades arbetet med att ta fram 
en detaljplan för projektet. Enligt tidsplanen ska planen 
antas under hösten 2016. 
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7. KORRIGERING AV DUOBO
DuoBO bör främst ses som en bostad för två kompisar 
att dela och inte en traditionell två- eller trerumslägen-
het. Därför är det också naturligt att bostaden upplåts 
med två separata hyreskontrakt. Alternativet är att ett 
kontrakt upprättas varpå kontraktsinnehavaren i sin tur 
får upprätta ett separat kontrakt med en inneboende. 
Det förfarandet skapar en rad problem med exempel-
vis studiekrav, kötider och uppsägning. 

För att undvika dessa och dessutom få bättre kontroll 
över vilka som bor i deras bostäder bestämde Stock-
holms Studentbostäder att duoBO bör korrigeras på 
ett sådant sätt att bostaden går att hyra ut med två 
separata kontrakt. Rent konkret innebär det framförallt 
att bostaden måste bestå av två brandceller. I detta 
fall innebär det att de två sovrummen också blir två 
brandceller. Det innebär att skjutdörrarna som avskiljer 
sovrummen från övriga delar byts ut till traditionella 
dörrar som lever upp till brandkraven. Vidare krävs att 
innerväggarna mellan sovrum och övriga utrymmen 
uppfyller brandkraven samt att det finns brandvarnare i 
lägenheterna. En del frågetecken kvarstår men målet är 
att dessa ska vara lösta innan genomförandet.

För att få ner byggkostnaderna och göra investeringen 
bättre bestämdes också att de två badrum som duoBO 
har i sin ursprungliga konceptfrom ändras till att vara 
ett stort badrum. Bedömningen är att de boende trots 
de framkomna önskemålen i studien bedömer duoBO 
som ett attraktivt boendealternativ även om de får dela 
badrum med en person.

Vidare innebär korrigering av brandceller tillsammans 
med förutsättningarna att placera bostäder i fastig-
heten att duoBO i sin utformning i Björkhagen inte är 
identisk med utformningen på konceptstadiet. Det 
som dock är viktigt att poängtera är att tankegångarna 
bakom utformningen består, vilket också förstärks av 
att det är samma arkitekter på White som utformat kon-
cepten som har utformat Björkhagen. Den lägenhets-
typ i Björkhagen som är mest lik duoBO i sitt ursprung-
liga utförande har vuxit till att vara 49,1 kvadratmeter. 
Lägenhetens entré sker precis som i duoBO via en 
generös entrébalkong. Likt duoBO placeras lägenhe-
tens gemensamma ytor mot entrébalkongen, men till 

skillnad mot konceptbostaden är lägenheten genom-
gående, vilket innebär att sovrummen i bostadens 
bakkant har fönster. Bostaden har vidare ett badrum till 
skillnad mot två i duoBO. 

8. KORRIGERING AV UNIBO
Även i förverkligandet av uniBO krävs vissa korrige-
ringar av den ursprungliga utformningen. I dagsläget 
rör det främst mängden skjutdörrar, vilket av såväl 
kostnadsskäl som förvaltningshänsyn tagits bort. 
Resultatet blev två olika varianter av uniBO på 23 res-
pektive 25,7 kvadratmeter. I den mindre har samtliga 
dörrar tagits bort inne i lägenheten, förutom den som 
avgränsar sovalkoven och badrummet. Vidare är den 
avskiljande väggen mellan kök/matplats och samvaro-
rum borttagen vilket skapar en helt öppen yta. Dörren 
in till sovrummen är också borttagen, men i och med 
att garderob/klädhängare avgränsar samvarorum och 
sovrum skapas ändå en tydligt avgränsad yta längst in i 
lägenheten. 

Den större varianten av uniBO är en genomgångslä-
genhet där entré till lägenheten sker från entrébalkong 
och in i samvaroytan/matplatsen. I passagen från sam-
varoyta/matplats finns köket och därefter badrum och 
förvaring. Längst in, avskilt med en dörr finns sovrum 
och studieplats. Även här finns alltså de ursprungliga 
tankarna från uniBO bevarat där en relativt liten lägen-
het kan avgränsas och ge fler olika utrymmen som 
dessutom placerar sig olika på skalan mellan privat och 
gemensamt. 

9. FÖRVÄNTAT RESULTAT  
I BJÖRKHAGEN
Genom att inkorporera uniBO och duoBO i Björkhagen 
förväntas investeringsvinsten för projektet att öka. Skill-
naden mot det ursprungliga förslaget är exempelvis att 
de invändiga korridorerna ändrats till entrébalkonger 
i enlighet med koncepten, samt att outnyttjade ytor 
i fastigheten minimeras. Sammantaget innebär det 
att yteffektiviteten i projektet ökar, mycket tack vare 
utformningen av bostäderna. Som nämnts ovan visar 
detta på vikten och effekten av en hög yteffektivitet för 
lönsamheten i ett projekt. 
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Studenternas behov och efterfrågan utgör den natur-
liga grunden vid utformning av studentbostäder. Precis 
som för alla andra grupper är det dock skillnad på vad 
studenterna önskar om de fått välja helt fritt, och vad de 
är villiga att betala för i slutändan. 

En av förutsättningarna för projektet har varit att de 
bostäder som tas fram ska hålla sig inom nuvarande re-
gelverk. Därför har det viktiga varit att försöka koka ner 
önskemålen till något som också är möjligt att realisera. 
Både vad gäller regler och ekonomi.

Önskemål, ekonomi och regler har medfört att en rad 
avvägningar varit nödvändiga för att få koncepten 
genomförbara. Svårigheten har därför legat i att nå 
fram till en slutprodukt som ändå bidrar till något nytt 
på marknaden. 

Huruvida de i framtiden uppförda bostäderna faktiskt 
bidrar med något nytt kommer till stor del bero på 
ekonomin. Studenternas begränsade ekonomi utgör 
sannolikt det största hindret för att realisera undersök-
ningens önskemål fullt ut. Det handlar inte bara om 
bostadsyta, vilket naturligt medför en högre hyra. Utan 
även om att de lösningar som bidrar till att krympa ytor, 
men behålla kvaliteter och funktioner, också är dyra 
att genomföra, exempelvis skjutdörrar. Det innebär i 
praktiken ett hinder för hur kreativ det går att vara på 
liten yta. 

Även delar som byggregelverk och hyressättning 
verkar försvårande för utvecklingen av nya studentbos-
täder som fullt ut tar avstamp i studenternas önskemål. 
Det handlar om storlek och placering av ytor och funk-
tioner i bostaden respektive vilka delar av bostaden 
som tillåts ligga till grund för vilka hyra som gäller. 

Oavsett om koncepten är genomförbara fullt ut eller ej 
visar projektet på vikten av och möjligheten att i större 
grad lyssna till studenternas önskemål när det gäller att 
utforma bostäder. Exempelvis går det att utveckla en 
tillsynes färdig produkt som enrumslägenheten. Eller 
att helt enkelt i större utsträckning än idag bygga kol-
lektiva bostäder som lever upp till de krav och önske-
mål som studenter ställer. 
 

AVSLUTANDE KOMMENTAR
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