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Grant Walters är Director of Educational Programs på ACUHO-i, en kunskap- och nätverksorganisation för studentbostadsaktörer i USA och
internationellt. Han berättar mer om nuläget för studentbostäder i USA.

Den amerikanska
studentbostadsmarknaden
Efter andra världskriget ökade behovet av
både studieplatser och studentbostäder i
USA. Marknadens utveckling ledde till idén
om att skapa en mötesplats för att diskutera
problem och lösningar. 1949 gick således
den första ACUHO-i kongressen av stapeln
och organisationen skapades. I år, 2018, hålls
den 69:e konferensen i Denver.
ACUHO-i:s mission är, fritt översatt, att
utveckla studentbostadsverksamheten
vid universitet i studenternas intresse.
Deras medlemmar är därför olika typer av
lärosäten med studentbostadsverksamhet.
De värdesätter ledarskap och engagemang,
representation av branschen, utbyte av kunskap och ett varierat och inkluderande medlemskap. Övergripande fokus för ACUHO-i
är personalen som jobbar med studentbostäder, eftersom det är ett arbete med högt
tempo som kräver mycket energi. Andelen
som bränner ut sig är förhållandevis hög.

en viktig faktor för att bygga upp landet
igen, vilket innebar fler studerande och
större fokus på vetenskap och teknik.
Mellan 1890 och 1920-talet tilldelades nya
och existerande universitet mark av staten
för att öka tillgängligheten till högre utbildning, framförallt i områden som då inte var
särskilt befolkningstäta. Detta lade grunden till många av de delstatliga universitet
som finns idag. Efter andra världskriget
hamnade USA i samma situation som efter
inbördeskriget. De återvändande soldaterna
var i behov av utbildning för att bygga upp
landet igen, och antalet studentbostäder
ökade kraftigt.

Studentbostadens historia i USA

Under senare delen av 1900-talet skiftade
fokus till jämlikhet som en följd av medborgarrätts- och kvinnorörelsen. Campus blev
mer integrerade, och så även studentbostäderna. Detta ställde mer krav på service
runtomkring boendet, och Residence Life
ökade i betydelse.

Amerikansk utbildning tog sin början på
1600-talet och influerades då stort av den
brittiska modellen som integrerar boende
och lärande, även kallad Oxbridge. Efter
inbördeskriget på 1860-talet blev utbildning

Runt millennieskiftet fick den gamla Oxbridgemodellen ett uppsving och personal från
universitetet flyttade in i studentbostäderna.
Samarbetet med studenterna blev mer

påtagligt och vikten av att lyssna på dem
ökade. De senaste åren har statligt stöd till
studenter ökat för att sänka trösklarna till
högre utbildning. Med Trump som president
kan det dock vara på väg bort. Läget är
osäkert eftersom den nya administrationen
ger få signaler om sina planer för högre
utbildning. Polariseringen av landet i stort
påverkar också studenterna, som känner en
större oro och stress inför framtiden.

Var ligger lärosätena?
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Kännetecken för studentbostäder idag
För amerikanska studentbostadsaktörer är
säkerhet och trygghet högsta prioritet. Både
studenter, föräldrar och universitet förväntar
sig ett säkert boende, något som till exempel
tar sig uttryck i receptioner i varje byggnad
som är bemannade dygnet runt.
Det finns även höga förväntningar på att
skapa gemenskap och interaktion mellan
studenter, något som tar sig uttryck i ett brett
arbete med Residence Life-program. I samband med detta finns också krav på personlig
service, vilka inte alltid är lätta att bemöta
och som fodrar en hög personaltäthet.
Mycket av studentboendet har en utbildningsaspekt, man förlänger studierna i klassrummet till att ske även i bostäderna.

Struktur
ACUHO-i :s medlemmar är i sin struktur
väldigt bottentunga och hierarkiska. Systemet bygger på en vanligt förekommande
struktur med komplexa kommunikationsvägar. I botten finns ett stort antal RA’s, det vill
säga Residence Assistants/Advisors som är
studenter med några års studieerfarenhet.
De rapporterar i sin tur till en student på

23%

Stor stad

Mindre stad

Förort

Landsbygd

masternivå eller högre. Därefter träder de
anställda in, som kan ha ansvar för upp till
400 RA’s. (se bild)

press på studenterna. Det finns till och med
exempel där studenterna bott i en bil eller
på gatan eftersom man bara har råd med
studieavgiften, men inte boendekostnaden.

Teori och filosofi
Det finns en hel del forskning och teori som
ligger till grund för hur studentbostadsverksamhet bedrivs i USA. I början av 1900-talet
fokuserade man mycket på emotionell och
moralisk utveckling. Under 60-talet utökades
fokus till teorier relaterade till kultur och
identitet och det senaste året har intresset
för pedagogik och lärande ökat.

Aktuella trender och utmaningar
Alkohol och droger
Studenter förlitar sig i större utsträckning
på droger för att klara av sina studier. Från
studentbostadsaktörerna kräver det insatser
för en mer hälsosam inställning till droger
och alkohol. I USA är det dessutom inte
tillåtet att dricka alkohol förrän vid 21 års
ålder, vilket innebär att majoriteten av de
boende i studentbostäder ur den aspekten
är minderåriga.

Politisk diskurs
Studenter i USA blir mer och mer politiskt
aktiva. Många använder universiteten som
plattform för att bjuda in, eller stoppa,
politiska talare. Detta blir ofta kritiserat och
späder på den polarisering som pågår i
landet i stort.
Sexuella trakasserier och våld
En av fyra studenter blir under collegetiden
utsatt för sexuella trakasserier eller våld. Ökad
tillgång till hjälp och terapi är verktyg som
studentbostadsföretagen möter upp med.

av service kopplat till boendet. Detta i takt
med att studenter blir mer kräsna och medvetna om vad de vill ha i ett boende skapar
nya konkurrenssituationer för etablerade
studentbostadsaktörer.

kar, påverkar det studentbostäderna i första
hand eftersom man prioriterar andra delar av
universitetsverksamheten. För att möta detta
måste branschen visa varför de är viktiga.

Framtiden
Finansiering och ekonomisk hållbarhet
Utveckling och nybyggnation av studentbostäder vid universitet finansieras av universiteten på olika sätt. När deras finansiering mins-

Framtiden för den amerikanska studentbostadsmarknaden är osäker, eftersom den
politiska arenan överlag är osäker. Vad gäller
studenterna och målgruppen är det viktigt
att matcha service och utbud till vad de
efterfrågar och hur de lär.

Organisationsstruktur för
studentbostadsaktörer
i USA

Ökad konkurrens
Ett nytt segment med lyxbostäder för
studenter har växt sig större på den
amerikanska marknaden. De riktar
sig till en liten, elitistisk målgrupp
och erbjuder en rad olika typer

Mental hälsa
Den mentala ohälsan ökar bland studenterna, och därmed även bland personalen.
Mentala sjukdomar, självmord och till och
med mord i studentbostäder är saker som
personalen måste hantera, vilket ökar stressen och den mentala påfrestningen. Det
kräver både utbildning och rådgivning från
arbetsgivaren.
Studenternas ekonomi och prisvärdhet
Att utbilda sig på högre nivå i USA är dyrt.
Många tar lån eller har föräldrar som sparat
hela livet. Dessa förutsättningar sätter stor
Källa: ACUHO-i

Educational Housing Servies, EHS, är en stiftelse med studentbostäder
på Manhattan och i Brooklyn. De bildades för 30 år sedan och har idag
årligen över 10 000 studenter boendes i deras 4 000 bäddar. Vi besöker
deras huvudkontor och största fastighet St. George Towers i Brooklyn, ett
av de största studentboendena i USA sett till antal bäddar.

EHS och St. George Towers
EHS äger inte själva mer än en enda fastighet, utan blockförhyr merparten av sitt
bestånd. De lägger till en servicenivå och
blockförhyr i sin tur vidare ut till lärosäten
runt om i staden. Därmed hamnar de i
ett läge mitt emellan fastighetsägare och
lärosäte. På så sätt blir det också en hjälp för
de lärosäten som själva inte har medel eller
resurser för att tillhandahålla studentbostäder till sina studenter.
Sättet deras verksamhet är uppbyggd på
gör att de har en rad partnerskap med
både nationella och internationella aktörer.
Framförallt blir de internationella samarbetena mer och mer viktiga, i dagsläget har de
varje år cirka 1 700 internationella studenter
boendes hos sig. Att locka internationella
studenter har dock blivit svårare de senaste
åren på grund av ändrade regler för visum
samt en rädsla för att komma till USA.
Under läsåret hyrs de flesta av EHS bostäder
ut genom samarbeten med lärosäten. Under
sommaren kommer den stora utmaningen,
de måste själva hitta 3 800 tillfälliga hyresgäster. Detta ställer stora krav på marknadsföring och EHS jobbar främst med att skapa
leads genom digitala kanaler. Sedan följer en

stor grupp anställda upp med telefonsamtal
och införsäljning.

Student life services
Precis som universitetsägda studentbostäder har EHS ett välutvecklat program för
service och aktiviteter kring boendet. Högsta
prioritet är hälsa, säkerhet och trygghet. Ett
område som EHS har förstärkt de senaste
åren, bland annat genom att tillsätta en
säkerhetschef. De har nuförtiden även en
dygnet runt-support för nödfallssituationer
och kameror i alla gemensamma utrymmen,
inklusive entréer och korridorer.
Inom området hälsa faller även de hälso- och
säkerhetskontroller som EHS gör hos alla
sina hyresgäster. I sitt format är det ett vanligt hembesök där främsta syftet är att se hur
studenterna har det. Men det ger även en
chans att stämma av läget med studenterna
och uppmärksamma och lösa eventuella
tvister rumskamrater emellan. Dessa kontroller utförs av EHS Residence Assistants, som
även anordnar aktiviteter och tar hand om
mindre fastighetsärenden.

Events och aktiviteter
Alla de aktiviteter som EHS anordnar för sina
studenter är också en del av Student Life Services. Ofta använder de sina gemensamma
utrymmen i fastigheterna, men de arrangerar
också saker utanför boendet, som till exempel
musikalkvällar och zoo-besök. På St George
Towers, med sina 1 400 hyresgäster, anordnar
de i genomsnitt 20 aktiviteter per månad.

Exempel på fler aktiviteter EHS gör:
•
Karaokekväll
•
Stand-up kvällar
•
Självförsvarskurser
•
Gym
•
Mocktails och filmkväll
•
MoMa Fridays
•
Smoothie shake up

New York University, NYU, är inte som andra amerikanska universitet.
Istället för ett koncentrerat campus där utbildningslokaler, bostäder
och andra utrymmen ligger samlat är lärosätets olika faciliteter spridda över hela staden.

New York University
NYU är till och med/faktiskt är utspritt över
hela världen, med satellitcampus i bland
annat Tel Aviv, Sydney och Paris. Studentbostäder, i alla dessa städer, faller under enheten
Student Affairs som förutom bostäder även
hanterar klubbar och organisationer, introduktionsveckan och olika studentprogram.
De senaste åren har NYU genomgått en stor
förändring. De bestämde sig för att utvecklas
från det lokala universitet man var då, till
den globala aktör man är idag. Studentbostäder identifierades tidigt som en viktig
del av det bygget. För fem år sedan hade
de strax över 10 000 studentbostäder i en
tidszon, idag har de ökat sitt bestånd med
50 procent, och finns i 14 olika länder och 9
olika tidszoner.
I New York är de flesta av bostäderna renoverade hotell eller annan typ av fastighet, de
bygger inget eget. Och med äldre byggnader är underhåll alltid på tapeten - det är
alltid någon renovering, upprustning eller
ombyggnation på gång.

bostäder. Under resterande år är det mer
varierat, till exempel väljer 65 procent av de
som läser andra året att bo kvar hos NYU. De
flesta vill bo på Manhattan, även om man
har sin utbildning i andra stadsdelar.
Studenterna kommer från alla möjliga
utbildningar och länder, något som NYU
drar nytta av för att låta sin studenterna
lära känna nytt folk. Detta gäller framförallt
förstaårsstudenterna som inte har möjlighet
att välja sin egen rumskamrat. Till sin hjälp
har NYU tagit fram algoritmer som säkerställer att två personer från samma geografiska
område inte hamnar i samma rum.
Vi besöker ett hus för förstaårsstudenter under studiebesöket. Här bor det 30 studenter
och en RA per våning. Eftersom helpension
är obligatoriskt finns inget kök att tillgå.
Hyran är 7 400 dollar/termin. Här syns det
tydligt hur mycket fokus som ligger på hälsa
och välmående. Posters och anslag över
hela huset ger tips om god kosthållning,
studietekniker och vikten av att motionera
och undvika stress.

Studenterna
Alla studenter, så länge man uppfyller kraven, är garanterade bostad sina fyra första
år fram till kandidatexamen. Av förstaårsstudenterna bor cirka 95 procent i NYU:s

För att underlätta vid konflikter får alla
studenter ta fram och skriva under ett ”room
mate agreement.” Detta avtal tas fram av
studenterna själva i början av vistelsen och

specificerar vad man förväntar sig från sitt
boende, sin rumskamrat och sig själv. Detta
avtal finns sedan att tillgå online och kan
användas för att lösa konflikter som uppstår
allteftersom.

Residence Life
När studenterna väl är på plats i bostäderna
läggs mycket resurser på Residence Life. NYU
har över 80 anställda och ytterligare minst
300 RA’s. Deras RA’s är ofta studenter som
läser sitt tredje eller fjärde år. De får inför sitt
uppdrag utbildning i fyra steg och arbetar
sedan i genomsnitt 20 timmar per vecka.
Som tack får de kostnadsfritt boende, vilket
motsvarar ungefär 7 000 dollar per termin,
och arbetserfarenhet till sitt CV. Att vara RA
är attraktivt, varje år söker cirka 700 studenter till de 150 platserna. I bostäderna bor
även personal från fakulteterna, som hjälper
till att organisera aktiviteter.

Olika typer av program för att aktivera och
stötta studentgrupper är en stor del av
Residence Life-programmet, och även här är
det stort fokus på hälsa och krishantering.
Märker de att någon mår dåligt ser de till att
matcha med rätt typ av hjälp. Till exempel
om någon gör överträdelser gällande alkohol får de delta i olika workshops som NYU
själva anordnar.

Trender
De trender bland studenter och studentboende som NYU märker är att studenterna
blir mer och mer medvetna om sin mentala
hälsa, och behöver därmed mer resurser
och stöd. Dessutom skapar den politiska
stämningen i landet en oro hos studenterna.
Något bubblar under ytan och det är osäkert
hur det kommer ta sig uttryck i framtiden.

Studiebesök:

Cornell Tech
Cornell University grundades 1865 och har sitt huvudsäte i
Ithaca, New York. Sedan 2017 finns det även på Roosevelt Island, mitt emellan Manhattan och Brooklyn, under namnet Cornell Tech. Endast första etappen av bygget är i dagsläget klart,
men under kommande år byggs campuset ut ytterligare och
när det är helt färdigbyggt blir det hem åt över 2 000 studenter
och en personalstyrka på flera hundra.
Studiebesöket gav insikt i ett urbant campus möjligheter och
begränsningar. De satsar på att bli en hub för tech-industrin,
likt Silicon Valley, och en viktig del i det arbetet är att integrera
boendet med lärandemiljöer och inkubatorer.
Rundturen på Cornell Tech inkluderade inte studiebesök i
studentbostäderna eftersom de värnar om studenternas
integritet, men vi fick ändå en hel del information om dem. Än
så länge finns bara The House at Cornell Tech, ett passivhus
i 26 våningar beläget direkt på campus. Boendet inkluderar
möbler, internet och beskrivs som fullservice. Eftersom Cornell
Tech endast tillhandahåller fortsättningsutbildningar är det
studenter som läser master eller högre som bor i huset. Även
lärare och fakultetspersonal bor där. I samband med att campuset växer kommer också fler studentbostäder att tillkomma.

Studiebesök:

We live
We Live är ett socialt boendekoncept för unga, yrkesverksamma New York-bor. Det är inte ett studentboende, men
tankarna om boendet som en plats för nätverksbyggande och
gemenskap är genomgående.
We Live Wall Street är dels bostäder som hyrs ut månadsvis
och dels bostäder som fungerar som hotellboende. Det skapar
en flexibilitet där hyresvärden inte behöver låsa in sig i långa
hyreskontrakt och enkelt kan få inkomster på vakanser. Boendet är en befintlig fastighet som renoverades efter att 2012
drabbats av översvämning i samband med stormen Sandy.
We Live finns idag förutom på Wall Street även utanför Washington D.C. och håller på att etablera nya boenden i Seattle
och London, där de bygger fastigheterna från grunden. Lärdomar de tar med sig är att satsa på mindre lägenheter med
högre standard, samt att ett välutrustat kök är viktigare för de
som bor ensamma än för de som bor med andra.
En blandning av service och gemensamma utrymmen är
det som utmärker We Live. Servicen inkluderar förutom fullt
möblerade rum även sängkläder, internet och städning. I de
gemensamma utrymmena ingår allt från det klassiska köket till
yogastudio och jacuzzi på takterrassen. Dessutom finns en bar i
källaren som är öppen för allmänheten. Stort fokus ligger på de
sociala möjligheterna. Som boende kan du utöka ditt nätverk
via We Live Community och anordna aktiviteter via en app.

Harvard University är USA:s äldsta institution för högre utbildning
och grundades redan 1636. Det är ett av de mest prestigefyllda universiteten i både USA och internationellt, och de lämnar såklart inte
sina studenters boende åt slumpen. Basen är det från början brittiska
Oxbridge-systemet där lärare och professorer bor tillsammans med
studenterna, vilket suddar ut gränsen mellan lärande och boende.

Harvard University
Alla som studerar på Harvard är garanterade
boende upp till kandidatexamen, vilket motsvarar fyra år. Första året bor studenter på
Harvard Yard och sedan lottas studenterna
in i ett av de 12 husen, Harvard Houses - alla
med sin egen prägel och historia. Vi besöker
Winthrop House, ett av de hus som nyligen
genomgått en totalrenovering.
Att bo i ett Harvard House är speciellt på
många sätt och blir en viktig del av identiteten som Harvardstudent. I snitt bor det 380
studenter i varje hus, vilket skapar en mindre
gemenskap på ett större universitet. Man
bor tillsammans i tre år - sover, äter, umgås,
studerar – vilket skapar livslånga band.

För att kunna genomföra renoveringarna
krävdes finansiering, renoveringen kostar
i genomsnitt 180 miljoner dollar per hus.
Mycket av finansieringen kommer från
alumner, men initialt fanns där ett motstånd.
Sunkiga bostäder ansågs vara en del av
Harvardupplevelsen. Men såhär i efterhand
finns flera bra bevis på nyttan. Bostäderna är
inte bara bättre ur ett förvaltningsperspektiv,
undersökningar visar även att de som bor
i de nyrenoverade bostäderna har bättre
mental hälsa.

Mål med renoveringen
Under renoveringen för Winthrop House
hade de fem mål, som de alla nått eller
överträffat:

Renovering
Just nu pågår en stor renovering av samtliga 12 hus på Harvard. Anledningen var
främst att de 100 år gamla husen var i stort
behov av upprustning och att det inte fanns
tillräckligt med boende åt alla studenter. Till
exempel läckte taken och studenter bodde i
gemensamma utrymmen. Förarbetet pågick
under sex år och 2012 påbörjade renoveringen av det första huset.

1. Bevara husets tillgång och karaktär
Winthrop house har fått ett rejält ansiktslyft
med ny ventilation och belysning. Viktigt i
den processen har varit att bevara husens
karaktär, framförallt exteriören. Dels för att
de är värda att bevara kulturhistoriskt, men
också för att det var en viktig faktor för att
säkra finansieringen från alumner.

Ljus- och färgsättningar har också spelat stor
roll i renoveringen, och har i samarbete med
ett forskningsprojekt på Harvard designats
för att skapa positiv inverkan på studenternas välmående.
2. Eliminera dubbelboende
Flera studenter bodde innan renoveringen
antingen med en kompis eller i ett vardagsrum/gemensamt utrymme. Idag får alla
studenter ett eget rum eller plats i rum.
3. Skapa gemenskap mellan studenterna
Att skapa interaktion och gemenskap i bostäderna är viktigt för Harvard. Tidigare var
huset rent planlösningsmässigt mer uppdelat med flera entréer, genomgångar etcetera.
Nu kan man istället nå alla delar av byggnaden inifrån, vilket skapar flöden genom hela
huset och ökar interaktionen.
4. Stärka interaktionen mellan
student och lärare/fakultet
Den gamla planlösningen förhindrade även
interaktionen mellan lärare och studenter.
Förutom bättre flöden i huset, som gynnar
relationen mellan student och fakultet, har
även nya utbildningslokaler tillkommit som
kan nyttjas av husets boende på kvällar och
helger.
5. Utöka utrymmen för studier,
umgänge och akademi
Även andra utrymmen för att studera
tillsammans har tillkommit. Dessa finns till
största del i källaren, som tidigare knappt
användes och numera både knyter ihop
huset och erbjuder fler gemensamma
utrymmen. De gemensamma utrymmena
är olika i de olika husen, vilket ökar interak-

tionen husen emellan och skapar en större
mångfald av tillgänglig service. Alla hus har
fått ett signaturrum, och för Winthrop House
är det deras samlingsrum högst upp i huset
med panoramautsikt över Charles River och
Harvardområdet.
Utrymmen som finns i Harvad Houses
•
Konstrum
•
Klassrum
•
Squashbana
•
Teater
•
Biorum
•
Studierum
•
Maker’s space

Lynne Denninger jobbar på Cannon Design som arkitet och konceptuvecklare, och har fått i uppdrag att berätta om de trender hon ser just nu
på den amerikanska studentbostadsmarknaden.

Cannon Design - Trender
på den amerikanska
studentbostadsmarknaden
Studentbostäder i USA har gjort en rejäl
resa de senaste 50 åren. Från att ha varit i
stort sett tak över huvudet är det idag en
helhetsupplevelse för studenterna, tätt sammankopplad med studierna. Utvecklingen
gör branschen mer komplex och det finns
ständigt nya utmaningar att ta tag i. Just
nu är vapen, alkohol och jämlikhet mellan
könen tre områden som utmanar den amerikanska studentbostadsbranschen.
Men genom att utveckla studentboendet
och kringservicen kan det hjälpa universiteten att positionera sig i konkurrensen. Det
och utvecklingen bland studentgruppen i
stort skapar flera trender som aktörer måste
förhålla sig till. Nedan är nio tydliga trender
som Lynne ser idag.

Trend 1: Akademisk integration
Studierna och boendet flyttar allt närmare
varandra. De syns till exempel genom att man
tillhandahåller rådgivning och mentorskap,
bygger maker’s room (verkstäder med olika
typer av utrustning för att skapa och förverkliga idéer) samt att fakulteten bor tillsammans
med studenterna.

Trend 2: Skapa gemenskap
På större campus och universitet ökar
vikten av att skapa mindre gemenskaper i
bostäderna för ökad social tillhörighet och
förstärkt hemmahörande.

Trend 3: Place making
Miljön runt om studenterna påverkar boendeupplevelsen och därför är det viktigt att
skapa rätt känsla för både gemensamma
och privata utrymmen. Det får inte kännas
för institutionellt, utan mer hemtrevligt. Här
spelar ljus- och färgsättning stor roll.

Trend 4: Flexibilitet
Studenter är en målgrupp som aldrig slutar
förändras, och det blir mer och mer vanligt
att bygga bostäder som enkelt går att anpassa. Till exempel större bostäder som enkelt
kan byggas om till mindre eller tvärtom. Det
kan också innebära studentbostäder som
under sommarmånaderna omvandlas till
hotellverksamhet.

Trend 5: Teknologi och innovation
Smarta byggnader, återvunna material och
prefabalternativ blir mer och mer vanligt i

USA. Även att skapa intelligenta hus där studenten själv kan styra saker som temperatur,
energianvändning etc. kommer allt tydligare.

Trend 6: Nya affärsmodeller
Fler och fler privata aktörer letar sig in på den
amerikanska marknaden, vilket skapar nya
affärsmodeller och samarbeten. Viktigt för
universiteten i det läget är att behålla kontroll
över till exempel underhåll och materialval.
Universiteten brottas just med finansiering av
projekt, vilket kan påverka kvaliteten.

Trend 7: Hållbarhet
Även i USA är hållbarhet en stor trend, både
gällande teknik och beteende. Till exempel
genom att visa upp individuell energiförbrukning för studenterna, och anordna
tävlingar eller andra initiativ för att skapa
medvetenhet kring energiförbrukning.

Trend 8: Säkerhet
På samtliga studiebesök under resan är säkerhet bland det högst prioriterade. Just nu
pratar man mycket om uppfattad och faktisk
säkerhet och man diskuterar om studenter
även i framtiden ska ha tillgång till studentbostadsbyggnader de själva inte bor i.

Trend 9: Större efterfrågan
på privata utrymmen
Att dela rum, badrum och andra gemensamma utrymmen är vanligt på amerikanska
universitetet, men studenterna efterfrågar
mer och mer privata sfärer. Både egna rum,
men också mindre, mer privata badrum.

