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Studentbostadsföretagen är branschorganisationen för de som äger,
utvecklar, förvaltar och förmedlar studentbostäder. Vår definition av

studentbostad är: En bostadslägenhet för person inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall
upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt,
vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.
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Studentbostäder
i förändring
I början av 2019 antog Studentbostadsföretagen en ny

Underlaget till den här spaningen kommer från vårt

Visionen understryker studentbostadens grundläggande

studentbostadsmarknaden, men även den nordiska,

vision; Bostäder som stärker högre utbildning.

syfte och visualiserar slutmålet med varje aktivitet vi och
våra medlemmar gör.

Vi vill även hävda att visionen är trendig. När vi spanar

ut över både den nationella och internationella studentbostadsbranschen ser vi att det händer en hel del, och

merparten — om inte allt — syftar till att genom bostaden
förbättra studietiden och allt som hör den till. Student-

bostaden går från att vara en bostad till att vara utgångspunkt för hela studieupplevelsen.

Här har vi sammanfattat tre tydliga trender som just nu

färgar den svenska studentbostadsmarknaden; studentbostadens nya roller, strävan att skapa gemenskap

och boupplevelse och att möta den digitala kunden.

Dessa bidrar alla på ett eller annat sätt till bostäder som
stärker högre utbildning, vare sig det handlar om att ta

dagliga arbete. Med en fot i framför allt den svenska

och ett ständigt spanande öga mot den internationella
marknaden har vi här samlat våra intryck och kunskaper i en inspirerande sammanställning. Vi gör den här
trendspaningen för att lyfta goda exempel och vässa

branschen ytterligare. Syftet är också att understryka

studentbostadens unika roll för både högre utbildning och
övrig bostadsmarknad.

Ingenting av detta hade varit möjligt utan våra medlemsföretag. Ett stort tack till alla som bidragit, både till inne-

hållet och generellt genom att inspirera, utbilda och infor-

mera oss om vad som händer hos just er. Ett extra tack vill
vi rikta till de medlemsföretag som är med och sponsrar
Studbotrend: AF Bostäder, Akademiska Hus, SGS Stu-

dentbostäder, Stockholms Studentbostäder, Studentbostäder i Linköping och Svenska Studenthus.

socialt ansvar för studenterna, skapa förutsättningar för

Vill du veta ännu mer om studentbostadsbranschen? Kul!

och näringsliv.

och små.

goda studieresultat eller stärka kopplingen till samhälle

Välkommen att kontakta oss med dina frågor, både stora

Studentbostadsföretagen
Juni 2019
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Fem röster ur branschen
Studentbostadsbranschen består av en rad olika aktörer. Från att ha varit dominerad av stiftelser och
allmännyttiga bolag, består marknaden nu också av fler privata bolag och lärosäten som tar en mer
aktiv roll. Dessutom har Akademiska Hus fått uppdraget att bygga studentbostäder.
Ingrid Gyllfors, vd Stockholms studentbostäder
- Det är fler aktörer på marknaden nu. I Stockholm var vi några enstaka

studentbostadsföretag för ett par år sedan – nu är vi ett 50-tal. Det är positivt,
vi måste vara mer på tårna. För att bli långsiktiga behöver nya aktörer inse

komplexiteten i förvaltningen, att hantera den höga omflyttningen inte minst.

Nikolas Pieta Theofanous, bostadschef LU Bostäder
- Bostäder för internationella studenter stärker universitetets internationella

profil och behövs för att ge studenterna möjlighet att planera flytt till Sverige.

Vi lärosäten behöver få långsiktiga förutsättningar att bedriva uthyrningsverksamhet, för att tillgodose bostadsbehovet.

Susanne Malmgren, chef studentbostäder Akademiska Hus
- Tillsammans med lärosäten planerar vi för hållbara campusområden som mö-

ter behovet av studentbostäder utifrån varje orts förutsättningar. Vi bygger cam-

pusnära studentbostäder som ger mer liv och rörelse under dygnets alla timmar
och som stärker lärosätenas konkurrenskraft och Sverige som kunskapsnation.

Anders Hugosson, marknadschef AB Bostaden i Umeå
- Under några år har vi haft ett hundratal vakanser i studentkorridorerna varje
vår, samtidigt som det är svårt för studenterna att hitta boende vid termins-

starten på hösten. Vi ser därför över om korridorerna ska finnas kvar i befintlig
form och om de ska vara möblerade eller inte.

Maria Petersson, vd Heimstaden Förvaltnings AB
- Vi fokuserar på att utveckla vår produkt och kundrelation. En styrka är att vi

finns på flera orter och kan erbjuda boende i någon av våra ”vanliga” bostäder
när man avslutat sina studier.
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KAPITEL 1

Nya roller för
studentbostaden
Studentbostadens roll i samhället förändras. Städers behov av rätt kompetens, framväxten av nya
värderingar och rörelsemönster hos studenter samt en förändrad högre utbildning skapar nya möjligheter och förutsättningar. Från att vara ett hem för studenten blir studentbostaden alltmer en faktor för
stadsutveckling, kompetensförsörjning och attraktiva studieorter.
I strävan efter hållbara, inkluderande och innovativa

Studentbostadsföretagens medlemsföretag märker att

de aktör. Förutom att studenternas rörelsemönster skapar

och vi ser att fler lärosäten aktivt agerar för att skapa

städer har studentbostaden seglat upp som en spännan-

levande områden, kan studentbostäder bidra till att knyta

samman akademi och näringsliv, locka rätt kompetens till

bostäder till sina studenter.

företag och bryta segregation. Enligt idéerna kring inno-

Studentbostadens roll för högre utbildningen håller också

vital för ökad innovation och utveckling. Vilket bättre sätt

möjligheter för vad studentbostaden kan och behöver

vationsdistrikt är en fysiskt nära placering av olika aktörer
finns för företag att hitta rätt talang, än att placera dem
bredvid varandra?

För att locka studenter och talang måste både stad, läro-

säten och bostadsföretag ha något att erbjuda studenten.

på att förändras. Med nya digitala lärosätt skapas andra
vara. Plats och tid för studier är flexiblare än någonsin

och att tillhandahålla lokaler och andra möjligheter för lä-

rande i bostaden ökar inte bara i betydelse, utan används
även runt om i världen som ett konkurrensmedel.

På en allt mer global studiemarknad söker studenter en

I det här första kapitlet utforskar vi hur studentbostaden

förverkliga sina drömmar. Rykten om bostadsbrist eller

och i olika sammanhang. Det är en långsam men stadig

bostad där de inte bara kan förvara sina saker utan också
berättelser om den ultimata boendeupplevelsen kan vara

helt avgörande vid valet av studieort. Fler och fler aktörer,
från lärosäten och kommuner till bostadsföretagen själva,
inser vikten av att både tillhandahålla en bostad och

använda den som plattform för hela studieupplevelsen.
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intresset för studentbostäder ökar på lokalpolitisk nivå

omformas utifrån vilken roll den spelar för olika aktörer

process som drivs av kundens förändrade önskemål, ett
ökat intresse för studentbostaden i staden och strävan
efter den egna utvecklingen.
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Vikten av en bostad

Vikten av en bostad
”Student accommodation is scarce in many of Europe’s leading university cities. University websites are full
of warnings about housing scams and tell students to start looking for a place to live early on. But that’s not
exactly an easy task when you’re reading this in your bedroom in China and want to move to Stockholm.
One of the answers to this problem might be not to go to Stockholm”
- University & Housing Partnership: Friends With Benefits // The Class of 2020, 2015

Vad skulle du som lärosäte eller stad göra om du inte

tak är studentbostaden snart utgångspunkten för hela

studieplatser, bygga fler studentbostäder eller hoppas att

beror såklart på lokala förutsättningar och efterfrågan.

kan erbjuda bostad till dina studenter? Dra ner på antalet
det löser sig på ett eller annat sätt?

Vad skulle du göra som student? Sova på en soffa,

pendla långt varje dag tills det löser sig eller helt enkelt
välja att studera någon annanstans?

Bostadsbrist vid terminsstart och ökad internationell studentmobilitet sätter studentbostaden i nytt ljus. Tankes-

medjan The Class of 2020 pekar ut studentbostäder som
en nyckelfaktor för rekrytering av både nationella och

internationella studenter. Utbildningen kommer alltid vara
en viktig faktor, men tillgång till kvalitativa och prisvärda
bostäder kan avgöra både valet av studieort och hela

studieupplevelsen. En bra fungerande studentbostadsmarknad är med andra ord väsentlig för både Sverige
som land och den enskilda studieorten.

Ökat fokus på trygghet och mervärde

Att studentbostaden spelar roll vid val av studieort kon-

stateras i allt från en forskningsrapport på internationella
studenter i Australien till en enkätundersökning bland

Umeå universitets studenter. För kommande generatio-

Exempel är nya möjligheter för lärande, sociala aktiviteter
och gemenskap, digitala tjänster och utökad service.

Delat ansvar för en bra boupplevelse

Det som är viktigt för kunden borde även vara viktigt för

de som tillhandahåller produkten. Men vad är produkten

— bostaden, utbildningen eller vistelsen på studieorten?

Rätt svar torde vara alla tre och därmed ett delat ansvar.
Till skillnad från andra länder delar aktörer i Sverige på

uppdraget för utbildning och boende – en uppdelning som
sakta men säkert luckras upp. I nuläget har nio lärosäten

genom ett undantag möjlighet att hyra ut bostäder till alla

typer av studenter. I Universitetskanslersämbetets rapport
från 2015 anger fem av dessa lärosäten att möjligheten
att erbjuda studenter boende är avgörande för deras

attraktivitet. Fyra säger att det ökat tillgången på studentbostäder på orten och samtliga tycker att undantaget ska
bli permanent. I Studentbostadsföretagens enkät bland
landets lärosäten svarar 95 procent att tillgången på

studentbostäder är mycket viktigt för att vara ett attraktivt
lärosäte både nationellt och internationellt.

ner är både bostad och trygghet en allt viktigare faktor.

Studentbostaden som konkurrensmedel gäller idag fram-

stad, finns en garanterad bostad högt upp på kravlistan.

perspektivet är hack i häl, både vad gäller studentbo-

Oavsett om man flyttar över hela världen eller till närmsta

Men att bara tillhandahålla en bostad räcker snart inte

långt. Från att ha haft fokus på kvadratmeter, väggar och
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studieupplevelsen. Hur denna studieupplevelse utformas

för allt de internationella studenterna, men det nationella
stadsföretag och lärosäten.

bostadsföretagen Kopparstaden och Stora Tunabyggen.
Gruppen har funnits länge, men nya krafter i gruppen i
kombination med pågående debatt i media och politik,
gav samarbetet en nytändning.

- Vi använde den dåvarande mediabilden som hävstång

för att återuppliva samarbetet. Vi fick större förståelse för

varandras verksamheter och bättre insyn i vad varje aktör

kan bidra med, vilket gjorde stor skillnad. Första fokus var
att alla studenter ska ha någonstans att bo. En åtgärd var
att gemensamt tillsätta och finansiera en boendekoordiFalun och Borlänges bostadsstyrgrupp för studentbostäder

Bättre boende
för fler studenter
Svarta rubriker om bostadsbrist och bostadspanik bland nya studenter fick Falun att inse
vikten av studentbostäder för att vara en attraktiv studieort. Nu samarbetar regionens aktörer
inte bara för att skapa en tryggare bostadssituation, utan även en bättre studieupplevelse.
- Boendesituationen är utifrån mina erfarenheter det allra
viktigaste för att vara en attraktiv studieort. Boendet är

det första man tänker på efter antagningsbeskedet och
ordnar det sig inte skapar man hinder innan studenten
ens kommit hit.

nator för studentbostäder, säger Maja.

Bostadsstyrgruppens och boendekoordinatorns gemensamma arbete har gett resultat. Från ett år till ett annat
förbättrades den panikartade situationen inför termins-

starten genom ökad synlighet och förebyggande åtgärder
för tillfälligt boende.

För att vara en attraktiv studieort krävs dock mer än att
alla studenter har tak över huvudet. Den mer ordnade

bostadssituationen inför terminsstart har gett bostadsstyr-

gruppen utrymme att ta nästa steg i arbetet.

- Nu lägger vi stort fokus på att öka attraktiviteten hos Fa-

lun och Borlänge, både för att förbättra studieupplevelsen
och få fler att stanna kvar efter studierna. Första steget
är ett gemensamt schema för olika aktiviteter under

hösten, allt från naturpromenader till IKEA-turer. Syftet

är att skapa mötesplatser och mervärde, och det ska bli
jättespännande att se vad utfallet blir, säger Maja.

Orden är Maja Kronwalls, studentansvarig på Faluns

allmännyttiga bostadsföretag Kopparstaden. De erfarenheter hon pratar om är resan hon gjort tillsammans med

Majas tips för ökad attraktivitet

tering om bostadslösa studenter till ett engagerat arbete

• Ökad förståelse för varandras förutsättningar

andra lokala aktörer, från bostadspanik och medierapporför förhöjd studieupplevelse.

Grunden till detta arbete är en gemensam bostadsstyr-

grupp. Här finns representanter från Borlänge och Falu

kommun, Högskolan i Dalarna, studentkåren och de två

• Boendekoordinator med fokus på terminsstart
och möjligheter

• Ökad synlighet för bostadsföretagen

• Vidare fokus på aktiviteter för studenter för att skapa
mötesplatser och mervärde.
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Så tycker lärosätena

Av de som upplever en balanserad
studentbostadsmarknad på orten tycker…

10

bostäder till studenter och/eller fler studentgrupper?

JA
75%

samtliga lärosäten, kunna tänka er att framöver hyra ut

att vara ett attraktivt lärosäte.

NEJ
25%

Skulle ni, om regelverket blev permanent och omfatta

på orten är mycket viktigt för

borde bli permanenta och omfatta alla lärosäten?

anger att tillgång till studentbostäder

Tycker du att de temporära reglerna, som tillåter läro-

95%

säten att hyra ut bostäder även till nationella studenter,

I en enkät till ledningen på landets lärosäten frågade Studentbostadsföretagen hur de ser på studentbostäder och hur läget på den lokala bostadsmarknaden påverkar deras attraktivitet och varumärke.
Enkäten skickades ut i april 2019 till samtliga lärosäten med fler än 1 000 helårsstudenter.

att det påverkar rekryteringen av

74%

att det påverkar rekryteringen av

100%

att det påverkar rekryteringen av

63%

att det påverkar rekryteringen av

100%

att det påverkar

58%

att det påverkar

internationella studenter positivt

varumärket positivt

JA
63%

Av de som upplever ett underskott av
studentbostäder på orten tycker…

50%

nationella studenter positivt

NEJ
37%

nationella studenter negativt

internationella studenter negativt

varumärket negativt

Vikten av en bostad

Vad har man att vinna som lärosäte på att
erbjuda ett bra boende för sina studenter?

- Det råder en internationell konkurrens om de bästa stu-

denterna och forskarna. Vi kan se ett klart samband mellan tillgång till bostad och studentens/forskarens val av

studieort. Många av KI:s internationella studenter stannar
dessutom kort tid, i snitt fyra till sex månader, vilket gör

det i princip omöjligt att stå i kö för alternativa bostäder.

I en allt mer globaliserad och digitaliserad värld,
hur har studentbostadens roll för utbildning
förändrats?
- Framför allt ser vi behov av ett antal kortare boendeperioder, normalt tre månader. Studenterna är då i Stockholm på campus för vissa delar av sin utbildning, reser

”Det råder en
internationell
konkurrens om de
bästa studenterna”
Anders Flodin är vd på Karolinska Institutet
Housing AB, ett dotterbolag till Karolinska Institutet (KI). Deras uppdrag är att tillhandahålla
och förvalta boendeupplevelsen för lärosätets
internationella studenter. För dem är studentbostaden en viktig faktor för att vara ett attraktivt
universitet, både nationellt och internationellt.
Vilken roll spelar studentbostaden för KI när det
kommer till att attrahera studenter och forskare?
- Som ett led i KI:s internationaliseringsstrategi samt att
möjliggöra för svenska studenter och forskare att åka

utomlands, ingår KI i ett antal utbytesprogram, bilaterala

avtal och samarbeten med utländska universitet. I dessa

avtal ingår det att KI ska ombesörja tillfälliga student- och

hem under en period och studerar digitalt för att sedan
återkomma till Stockholm för ytterligare tre månader.

Det ställer i sin tur lite andra krav på bostaden i form av
utrustning, service med mera.

Hur jobbar ni med studentbostäder?

- KI har valt att organisera bostadshanteringen i KI Hou-

sing. KI/KI Housing hyr in bostäder via enskilda avtal eller
blockhyresavtal i andra hand, för att sedan i sin tur hyra
ut till internationella studenter och forskare.

- Samtliga bostäder är fullt utrustade med möbler och

husgeråd, el och internet ingår alltid i hyran. Vidare till-

handahåller KI Housing olika typer av service och aktivi-

teter som ligger närmare hotellverksamhet än traditionell
fastighetsförvaltning, dels för att bostaden numera är en
integrerad del av utbildningen och dels för att underlätta
för de boende.

- KI Housing erbjuder ett korttidsboende i max ett år för

studenter och två år för betalande Master och Post Docs,
med omedelbar eller snabb inflyttning och även kort

uppsägning. Syftet är att kunna erbjuda så många som
möjligt ett första boende i Stockholm.

forskarbostäder, för att underlätta och stimulera en fri
rörlighet. Därmed spelar det en mycket stor roll.
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Studentbostaden
i staden
Smart cities, innovation districts,
UniverCities etc. Det finns många
sätt att paketera koncept för moderna städer. Digitalisering, nya krav
på hållbarhet och ökad medvetenhet om sin placering på den globala marknaden förändrar både hur
stadsplanerare bygger staden och
hur invånare använder den. Samtidigt dyker nya utmaningar upp, från
bostadsbrist och segregation till
buller och luftföroreningar.
Mitt i detta inferno av intressen armbå-

gar sig studentbostaden in. Med en ung,

mobil och nytänkande målgrupp matchar
de många av stadens nya prioriteringar.

Tätare städer med fokus på kunskapsutbyte
och gemenskap, utbyggd kollektivtrafik och
närhet till service är precis vad som är ett
attraktivt läge för studentbostäder.

Studentbostaden kan i sin tur på flera sätt

De senaste åren har intresset för innovationsdistrikt ökat – ett koncept för stadsplanering där
olika aktörer skapar en blandstad med fokus på
kunskapsutbyte och innovation. Här kan studentbostaden spela en avgörande roll för både
områdets känsla och den innovativa processen.
Vi har pratat med Julie Wagner, forskare och medförfattare till rapporten The rise of innovation districts. Som

bidra till staden. Vinsten är framför allt

expert på innovationsdistrikt har hon den senaste tiden

och rörelse, skapar underlag för nya affärs-

Anledningen är att idéerna kring innovationsdistrikt tydligt

studenterna. De ökar integrationen, tillför liv
möjligheter och bidrar själva till innovation,

entreprenörskap och tillväxt. A match made

in heaven, a win-win-situation eller äntligen!
– välj själv vad som passar bäst.
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Länken mellan
akademi och
näringsliv

figurerat mer och mer i studentbostadsammanhang.

visar hur studentbostäder kan fungera som en viktig länk
mellan akademi och näringsliv. Men även som katalysator för mer levande områden och nya affärsmöjligheter.

Studentbostaden i staden

Vilken roll spelar forskning och utbildning för
innovationsdistrikt?

- Vad gäller studenter så spelar de i sig en avgörande

om i världen angränsar till olika typer av forsknings- och

forskningen avancera. Studenter är dessutom risktagare

- En stor andel av de innovationsdistrikt som uppstår runt
lärandeinstitutioner, till exempel universitet, sjukhus och
andra aktörer. Gemensamt för dessa aktörer är att de

roll för innovationsdistrikten. Genom att koppla sam-

man master- och forskarstudenter med näringslivet kan

av naturen och villiga att initiera eller vara del av start-ups
som verkligen driver den lokala ekonomin och arbets-

har stort fokus på forskning inom allt från medicin och life

marknaden framåt.

detta genom ren forskning och andra genom att ta fram

Hur kan studentbostadsaktörer dra fördel av att
vara del av ett innovationsdistrikt?

sciences till ingenjörskonst och datavetenskap. Vissa gör
marknadsanpassade produkter, processer och tjänster
baserat på forskningen.

- Denna forskning har ett ekonomiskt värde, men för

akademin ligger fokus ofta på att definiera och skydda det
intellektuella kapitalet genom licenser och partnerskap.

Företag väljer därmed medvetet att placera sig i närheten

av dessa forsknings- och lärandeinstitutioner för att stärka
tillgången — formellt och informellt — till insikter och möjligheter till nya produkter och ny service.

Vilken roll spelar studentbostäder
i ett innovationsdistrikt?

- Jag tar mig friheten att bredda den här frågan till att

innefatta alla typer av bostadsaktörer — som alla är en
viktig faktor för att innovationsdistrikt ska blomstra. De

bidrar inte bara med traditionella tjänster, utan har även

möjligheten att jobba med andra aktörer i distrikten för att
skapa nya boendemodeller. Innovationsdistrikt är platser
som söker nya idéer och innovativt tänkande och jag ser

idag ett ökat intresse för bostäder och hur det kan utvecklas. Bostadsföretag som vill vara i framkant borde söka
upp innovationsdistrikt som ett ställe för att experimentera med nya boendelösningar.

- Jag besökte ett relativt nytt innovationsdistrikt i Israel.

Området hade vackra gågator och trevliga restauranger

men saknade folk, rörelse och ekonomisk aktivitet. Men en

Läs mer:

bostäder i området har skapat en helt annan aktivitet.

• The Rise of Innovation Districts, A new Geography of

fler universitet och företag lär följa. I det här fallet blev

• Interview with Julie - Innovation Districts

nyligen flytt av ett universitet och etableringen av studentStudentbostäderna blev en katalysator för området, och

studentbostäder pionjärer för att skapa en aktiv befolkning
i ett område som behövde, och var redo för, vitalisering.

innovation in America, Brookings 2014

www.theclassof2020.org/cities-talent/innovationdistricts/

- Den ideala situationen för studentbostäder är att ingå i en
mix av kostnadseffektiva och marknadsmässiga bostäder.
Anledningen är att innovationsdistrikt strävar efter att vara
kreativa gemenskaper som innefattar en bredd av männ-

iskor, allt från studenter till familjer. Avsaknad av bostäder

begränsar också möjligheten för restauranger, affärer och
annan näringsverksamhet att etablera sig i området.
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1 000 nya studentbostäder mitt på campus
På Norra Djurgården i Stockholm pågår Sveriges just nu största campusprojekt. Med utbildningslokaler, kontor, kommersiella lokaler och studentbostäder kommer Campus Albano med Akademiska
Hus i spetsen knyta ihop de tre områdena Karolinska Institutet, Stockholms universitet och KTH.
Tänk dig att du vaknar upp i din studentlägenhet en ons-

der runt om i området känner vi ingen risk för vakanser.

inte lägenheten förrän åtta och hinner ändå köpa med

vad studenterna efterfrågar, säger Mats Åhlander, pro-

dagsmorgon. Föreläsningen börjar 08.15, men du lämnar
dig en kaffe från caféet på hörnet innan du tar plats. Ett

ovanligt scenario i storstäder, men på Camus Albano blir

jektledare på Svenska Bostäder.

detta verklighet för hundratals studenter inom bara några

Studentbostäder i bästa läge

nämligen en av grundidéerna med området. Något som

rådet efterfrågar. Hjärtat i Albano är ett stråk som leder

år. Närheten mellan boende, service och utbildning är
gynnar både stad, akademi och de boende.

En studenthub mitt i staden

I området finns redan flera större studentbostadsområden,

Och studentbostäder verkar vara precis vad campusomgenom hela området. Det är längs det stråket som stu-

dentbostäderna placeras, fördelade över åtta hus av olika
karaktär. Att de ligger där de ligger är ingen slump.

till exempel Stockholms studentbostäders Lappkärrsber-

- Studentbostäderna bidrar till ökad rörelse i området,

en hub för studenter med flera lärosäten och nästan 6 000

innebär läget och mängden studentbostäder att läro-

get. När Albanos studentbostäder är inflyttade blir området
studentbostäder. Bristen på studentbostäder är påtaglig

i Stockholm, och bara tillskottet i sig är välkommet. Men

en tydlig studenthub integrerad i staden kan rätt paketerat

vilket skapar en levande stadsdel dygnet runt. Dessutom
sätena ökar i attraktivitet, säger Stefan Sommarström,
projektchef på Akademiska Hus.

även bli en stark konkurrensfördel internationellt.

Förutom studentbostäder byggs här även utbildningslo-

Det är Svenska Bostäder som bygger områdets student-

Byggnaderna blandar kontors- och utbildningsmiljöer,

bostäder. När de drog igång projektet runt millennieskiftet
innefattade planprocessen 300 studentbostäder. Men när
Akademiska Hus fick uppdraget att även bygga ett helt
nytt campus i området växte antalet studentbostäder i

kaler baserat på den senaste utvecklingen inom lärandet.
både traditionella och mer aktivitetsbaserade ytor. Dessutom byggs Vetenskapens hus, ett undervisningslabb
som delas av Stockholms universitet och KTH.

takt med projektet och är nu uppe i över 1 000 stycken.

Campus Albano är ett nytt, svenskt flaggskepp för utveck-

- Det är många studentbostäder och ett stort projekt, men

allt närmare varandra.

läget är perfekt. Trots att det finns mycket studentbostä14

Campusnära bostäder och närhet till service är precis

lingen där stad, utbildning och studentbostäder kommer

Kort info
om Albanos
studentbostäder
• Totalt 1 022 studentbostäder, varav 817 ettor,
86 korridorrum och resterande större

lägenheter och kompislägenheter. Även
forskarbostäder kommer finnas.

• Ettorna är små enrummare på runt
20 kvadratmeter med pentry.

• Åtta olika hus placerade i ett samlat område
längs med huvudstråket i området. Vissa
kommersiella och gemensamma lokaler.

• Första inflytt 2021 - sedan inflyttning i etapper.
• Byggs och förvaltas av Svenska Bostäder,
men hela studentbostadsområdet driftas
tillsammans med Akademiska Hus.
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2

Det var borgmästaren i Reykjavik, Dagur B. Eg-

gertsson, som på en NSBO-konferens sa att det

finns två typer av städer – universitetsstäder och döende
städer. Det dyker inte upp nya universitetsstäder varje

dag, men vi ser att lärosäten förändras snabbt. Jag tror
verkligen att universitet har potentialen att återuppliva

städer, och det finns flera exempel på att det händer. Universitet ompositionerar sin roll i staden och samhället genom start-ups, inkubatorer, living labs, co-workutrymmen
med mera. Detta nya medborgerliga universitet mixar

Krönika

skapar holistiska ekosystem för talanger.

Rummen mittemellan

Det fundamentala här är att det enda sättet att få talang

Jorick Beijer

dent)bostäder. Även om bostadsmarknaden varierar från

1

Vad är chansen för att du ska stöta ihop med någon
du inte känner, men som kan ha stor påverkan

på ditt liv? Hotellobbyer har alltid fungerat som platser

mittemellan det publika och det privata och i århundraden
har hutonger i Peking och riads i Marrakech haft liknande
funktion. Det är denna typ av rum mittemellan som

tillhandahåller de rätta förutsättningarna för möten med

vänner, affärspartners eller en oväntad likasinnad du inte

att stanna kvar är att framtidssäkra tillgången på (stu-

land till land i Europa, är studentbostäder ett nödvändigt
rum mittemellan. Rätt studentbostäder handlar alltid om

att tillhandahålla en säker, välkomnande och inspirerande
plats för unga individer under deras formbara år. På så

sätt frigörs andra typer av bostäder till stadens invånare.
Studentbostäder blir därmed ett viktigt verktyg för att

framtidssäkra bostadskarriärer i städer med en pressad
bostadsmarknad.

Nu kommer en ny våg av rum mittemellan i den urbana

3

som Sister City i New York, slopade den tråkiga buffén

planering och ekonomisk utveckling. Studentbostäder är

träffat förut.

bebyggelsen – och de är välbehövda. Hotellrestauranger,
och satsade på att bli kvarterets lokala restaurang. Lob-

byn på The Hoxton blev bara mer och mer besökt, så de

beslutade att gå all in på co-working, med ökat fokus på,

hängivenhet till och faciliteter för kräsna, mobila talanger.
Jag vill se studentbostäder utformade till öppna mel-

lanplatser som skapar tillfälligheter. Som ger tillbaka till

Allt detta kräver ett paradigmskifte i vår politik gällande att locka och behålla talang. För att skapa

städer där talang stannar kvar, behöver vi gränsöverskri-

dande samarbeten vad gäller utbildning, bostäder, stadsfundamentala för att tackla den globala bostadsbristen

– och ett kraftfullt verktyg för att omvandla städer till nav
för talanger. Och nyckeln i dessa samarbeten är de rum

mittemellan som studentbostäder skapar. Låt oss hoppas
att beslutsfattare inom dessa områden stöter ihop med
varandra lite oftare. Det är då tillfälligheter skapas.

kvarteret och blir en del av samhället. Varför är studierum

Jorick Beijer är global strateg och tidigare vd för den

vara en möjlighet eller ett makerspace för både studenter

är träffpunkterna mellan städer, talang och investeringar.

bara tillgängliga för de boende? Ett lokalt gym kanske kan
och invånare. Det är med dessa rum mittemellan som

studentbostäder kan bli en verklig grogrund för innovation.
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utrymmen för att bo, jobba och lära sig, som i slutändan

europeiska tankesmedjan The Class of 2020. Hans fokus

Studentbostaden i staden

Studentbostaden som
integrationsmotor
Kan studentbostäder förändra bilden av ett område? I både Sverige och Danmark finns exempel på
hur nybyggda studentbostäder i socialt utsatta och segregerade områden aspirerar på att skapa
integration, affärsmöjligheter och ett nytt rörelsemönster i staden.

Tensta Torn, Stockholm

Precis vid tunnelbanan i Tensta, där andra hade tve-

kat, byggde Åke Sundvall 243 studentbostäder i ett 18

våningar högt torn. Där andra såg otrygghet och förvalt-

ningsutmaningar, såg Åke Sundvall bra kommunikationer
och låg konkurrens från andra studentbostadsaktörer.

Tornet har bidragit till att Åke Sundvall skapat relationer
med det lokala kultur-, närings- och föreningslivet samt

polis och räddningstjänst. Relationsbyggandet har spillt
över till resten av samhället och idag är tornet inte bara
en prisvinnande stolthet för Tenstaborna, utan även ett
nytt nav i en särskilt utsatt stadsdel.

Gellerup, Århus

I Danmark pågår ett stort arbete för att förbättra och inte-

grera områden med hög andel utrikesfödda, arbetslöshet

och brottslighet. Att öppna upp stadsdelarna och låta dem
blir mer integrerade i staden sker på flera sätt. Bland annat har student- och ungdomsbostäder identifierats som
ett positivt tillskott för att skapa nya rörelsemönster och
en mer heterogen befolkning. I stadsdelen Gellerup i

Århus pågår byggnationen av 354 studentbostäder med
affärslokaler och aktivitetsytor i markplan. Förutom att
locka en ny grupp till området läggs mycket energi på
att skapa aktivitet och rörelse, bland annat genom en
levande innergård som hålls öppen under dagtid och

studierum för både egna studier och kreativt skapande.
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Lärandet
flyttar in
Plats för skrivbord, specifika studierum, föreläsningssal i källaren och aktiviteter för att utveckla
specifika yrkeskunskaper. Lärandet i studentbostaden ser olika ut, men gemensamt är att det blir allt
viktigare för både studieupplevelsen och boendeerbjudandet.
Digitaliseringen av högre utbildning förändrar hur och var

studenter ansöker på akademiska meriter och aktiviteter

och närsomhelst kombinerat med behovet av personliga

exempel är Svenska Studenthus satsning med Mattecen-

vi studerar. Ökade möjligheter att studera varsomhelst

möten förändrar hur vi använder olika platser. Studentbostaden har länge varit en plats för studier, men när

sätten vi studerar på förändras generellt, förändras även

trum och flera andra företag som erbjuder sina boende
olika typer av extrajobb.

hur vi studerar i studentbostaden. Redan nu finns exem-

Omvänt finns också en viktig koppling. Forskning visar att

eller grogrund för yrkesmässig och personlig utveckling.

resultat. Ett campusnära boende ökar dessutom chansen

pel där bostaden är utgångspunkt för en hel utbildning

Studentbostaden som undervisningssal

För studenterna på toppuniversitetet Minerva, en utbildning som profilerar sig för att utbilda framtidens ledare,

utgår all undervisning från studentbostaden. Studenterna

en bra boendeupplevelse ger större chans till goda studieför högre engagemang i studentlivet, vilket i sig minskar

risken för avhopp. Intresset för kopplingen mellan bostad

och studieresultat är stort, både bland bostadsaktörer och
forskare, och vi lär se mer av detta i framtiden.

bor, lever och studerar tillsammans på olika platser i

Vilken väg tar Sverige?

fokus på ett ökat kunskapsutbyte mellan fakultet och

nadens anpassning till den globala trenden. Vem har

världen. På det mer traditionella Harvard riktas återigen
student i bostaden, bland annat genom nya utrymmen,
där lärande och utveckling står i fokus.

Möjlighet till karriärmässig utveckling

Lärandet kan också handla om att ge möjlighet till utveck-

ling av framtida yrkeskompetenser genom till exempel extrajobb och aktiviteter. I Italien finns studentbostäder där
18

för personlig och yrkesmässig utveckling ingår. Svenska

Ännu syns ingen tydlig riktning på den svenska markegentligen ansvaret för att skapa attraktiva och effektiva

studieplatser när föreläsningssalen minskar i betydelse?

En gissning är att kundgruppen, snarare än lärosäten och

studentbostadsföretag, kommer driva utvecklingen. Som i

allt annat handlar det om att skapa vad kunden efterfrågar,
och exakt vad en internationell, rörlig studentpopulation

kommer efterfråga återstår för branschen att ta reda på.

Trender inom studiemiljö
Agnes Adersjö är inredningsarkitekt på Malmö universitet och har tidigare jobbat med att formge
miljöer i studentbostäder på MKB Fastighets AB. Hon ser i dagsläget ett par olika trender som tillsammans eller var för sig bidrar till att skapa en bättre studiemiljö.

Skapa flexibilitet

Våga använda färg

Att kunna vara flexibel när man studerar är viktigt och

Att ta in färg i ett rum gör oftast att man mår bra. Det

Detta skapar bättre ergonomi så att kroppen mår bra,

vitet. Färg kan vara personligt och uppfattas väldigt olika

idag är det vanligt att byta miljö flera gånger per dag.

men stimulerar också kreativitet och humör. Många vill

ha möjlighet till olika typer av studieplatser. Man ser även
i lärandemiljön att det efterfrågas mer flexibla lärosalar
— detta för att det ska finnas utrymme för olika typer

av lärandeformer. Det ska vara enkelt att möblera om,

ha olika typer av sittningar, använda teknik som hjälper
lärandet och vara både mindre och större grupper i en
och samma sal.

Ta in naturen

skapar trivsel, förstärker miljön och uppmuntrar till kreatiberoende på vad man själv trivs med och mår bra av. Det

är därför svårt att skapa en bra balans vad gäller färg, men
att hålla sig till färgläran hjälper mycket för att hitta rätt färg
till rätt rum. Att plocka upp väggfärger genom accenter

som en möbel eller gardiner ses även mycket idag, liksom
monokroma miljöer där en eller flera möbler är i en och

samma färg. Att våga använda färg ses som både modigt
och kreativt.

Bidra till god ergonomi

Inslag från naturen skapar välmående och trivsel, men

Ergonomi är något som man idag pratar mycket om och

studie- och sociala miljöer kan vara svårt eftersom de

tighet att ha ett höj- och sänkbart skrivbord. Att kunna byta

förbättrar också luftkvaliteten. Men att ta in växter i både
måste få rätt ljus och skötas för att må bra. Vissna eller
döda växter får helt motsatt effekt. Att växter bidrar till

minskad stress och ökat välmående är bevisat i forskning
från Sveriges Lantbruksuniversitet. Agnes trendspaning
här är stora gröna växter i olika krukor och nivåer, som
skapar en kreativ och trivsam miljö.

?
d

på de flesta arbetsplatser ses det till exempel som en rät-

position är viktigt för att kroppen ska må bra, framförallt vid
studier då det är vanligt att sitta ner. Att ha en bra stol och

bord som kan användas för att arbeta i olika positioner/sittningar är något som många idag ser som en självklarhet.

En trend hos många är att ta hand om sin kropp på bästa
sätt, även när man studerar.

Co-working-koncept dyker upp runt om i Sverige.
Vem blir den första att introducera co-study?
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Lärandet i bostaden allt
viktigare för Harvard
Harvard University är USA:s äldsta institution för högre utbildning och ett av världens mest prestigefyllda universitet. För dem är studentboendet inte bara en stark konkurrensfaktor gentemot andra
internationella toppuniversitet, utan även en plats med stora möjligheter att utveckla lärandet. Just
den aspekten har fått extra stort fokus när Harvard uppdaterar och utvecklar sina bostäder för att
bättre passa den internationella efterfrågan.
Idén att integrera utbildning i bostaden är inte nytt för

Bostadsförnyelsen är en av Harvards största och mest am-

tiska Oxbridge-systemet där professorer och studenter

att förstärka studieupplevelsen och skapa en intellektuell,

Harvard. Redan från början implementerades det brit-

bor tillsammans, vilket suddar ut gränsen mellan lärande
och boende. Under decennier har den aspekten fått stå
tillbaka och tappat i kraft.

Men i takt med att lärandet i bostaden växer som konkur-

rensaspekt på den internationella marknaden, är lärandemöjligheterna ett stort fokusområde i Harvards pågående
förnyelseprogram för sina bostäder.

bitiösa investeringar någonsin. Det övergripande syftet är
personlig och social förändring hos studenterna. Genom

att förändra fysiska utrymmen och styra deras funktion kan
Harvard använda dem som verktyg för att nå övergripande
mål, till exempel stärka lärandet i bostaden. Enligt Harvard

är dessa förändringar helt nödvändiga för att de ska kunna
fortsätta tillhandahålla en personligt utvecklande studie-

upplevelse. En stor skillnad mot Sverige är att här, precis
som på andra ställen runt om i världen, bor professorer
och lärare i samma byggnader som studenterna.

Harvards nya lärandemöjligheter i bostäderna
• Nya utrymmen för studier – allt från klassrum
med avancerad teknisk utrustning till små studiehörnor i olika delar av byggnaden. Klassrummen
används idag av studenter för både informella
studier och föreläsningar från fakulteten.
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• Studieutrymmena har flexibel
möblering och nya tekniska möjligheter.
• Små studieplatser har adderats i andra gemensamma utrymmen för att underlätta både grupparbeten och egna studier.

”The residential
experience is integral to
Harvard’s mission because it is
rooted in inclusiveness and citizenship, creating a student’s sense of belonging to a community. Each House needs to
support the larger mission through programmatic initiatives, capacities, and capabilities that foster intellectual, social,
and personal transformation.”
Rakesh Khurana,
Danoff Dean of Harvard College

• Förutom studieplatser har de även skapat musikrum, studioutrymmen och makerspace – ett
växande koncept på den internationella studentbostadsmarknaden där utrymme för att förverkliga
olika typer av idéer ges.

• Genom att öppna upp nya vägar i husen och
skapa nya flöden skapas möten mellan husens
alla hyresgäster, vilket förbättrar relationen mellan
studenter och fakultet.
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KAPITEL 2

Skapa gemenskap
och boupplevelse
Co-living är ordet på allas läppar. Men i studentbostadsbranschen är det inget nytt, snarare en del av
historien. Så hur påverkar nya delningstjänster och boendekoncept studentbostäderna? Hur förändras
kundens behov och förväntningar? Innebär det nya krav på fastighetsägare och förvaltning?
I de flesta andra länder är det nästan obligatoriskt att bo i

företag gör idag stora satsningar på att utveckla de gamla

på universitetet, när allt är nytt och du saknar kontakter.

av nytt och gammalt? Vilka nya värden och tjänster kom-

någon form av kollektivt boende, åtminstone ditt första år
I Sverige var det så tidigare, men i flera decennier har vi
prioriterat det enskilda boendet. Det har efterfrågats av

mer adderas till studentbostäder framöver?

studenterna, är förvaltningsmässigt bra och har saknats på

Samtidigt utmanas de traditionella sätten att bygga och

internationella influenser utmanar nu detta förhållningssätt.

den höga graden av psykisk ohälsa bland unga. Student-

marknaden. Men hållbarhetsfokus, digitala möjligheter och

Det är lätt att förstå intresset för co-living ur ett hållbar-

hetsperspektiv. Bostadsbyggandet behöver bli mer resurseffektivt och fler behöver tillgång till bostad, vilket underlättas om vi utnyttjar ytor och funktioner smartare. Men

co-living-trenden ska också ses i ljuset av digitalisering,

delningsekonomi och framväxten av nya affärsmodeller.
På senare år har internationella aktörer med mer exklu-

siva koncept, till exempel WeLive, fått mycket uppmärk-

samhet. De erbjuder en fullservice-upplevelse, med fokus
på ett flexibelt och bekvämt boende för individen. På den
svenska bostadsmarknaden börjar lokala varianter på
detta också dyka upp.

Även studentbostadsmarknaden är på väg att breddas,
nya aktörer och koncept står redo att etablera sig här.

Men i en studentbostadskontext handlar trenden också
om det mer traditionella kollektiva beståndet. Många
22

korridorerna och delade lägenheterna. Hur blir denna mix

förvalta studentbostäder av en annan samhällsfråga –

bostadsföretag märker av den negativa utvecklingen och
funderar på hur boendet påverkar måendet. Inspiration

hämtas från andra länder där man erbjuder mer omsorg

och service i studentboenden. Men vad är hyresvärdens
roll i en svensk kontext? Kan gemenskap mellan de

boende vara faktorn som gör att unga som mår dåligt och

behöver stöd snabbare fångas upp? Kan gemenskap rent
av förebygga psykisk ohälsa bland studenter? Forskning

ger stöd till den tanken och vi börjar se ett skifte i hur studentbostaden betraktas. Från att ha fokuserat på att le-

verera en bostad, breddas nu erbjudandet och allt oftare
innefattar det betydligt mer. Man säljer en boupplevelse.
Det är mot denna bakgrund vi undersöker det växande
intresset för att utveckla det kollektiva boendet och

satsa på gemenskap. Det handlar både om den fysiska

bostadsutformningen när man renoverar eller bygger nytt,
och hur vi kryddar bostaden med nya värden och service.
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Kollektivt boende

Vill studenter bo kollektivt?
Studentbostadsföretagens medlemmar vittnar om en större efterfrågan på enskilt boende och därför
har det också byggts flest ettor de senaste åren. Men att alla studenter skulle vilja ha sin egen lägenhet när de börjar plugga är en myt.
Studentbostadsföretagens egen undersökning visar att

De senaste decennierna har samhällsdebatten upp-

det är framför allt de sociala aspekterna som lockar. Men

har påverkat ungas förväntningar och önskemål kring

mer än var tredje student vill bo i ett kollektivt boende och
den klassiska korridoren är inte förstahandsvalet. Bara
fyra procent vill bo i en korridor med nio personer eller
fler, medan delade lägenheter för två till fem personer

anses mer attraktiva. I branschen märks också att kom-

pislägenheter och nyare kollektivkoncept är mer attraktiva

studentbostäder. Vi vet att det finns utmaningar i att bo

delat, men när det fungerar finns det också stora fördelar,
särskilt för förstaårsstudenter. Ofta är studenter tveksamma inför inflytt, men trivs väl på plats.

än den traditionella korridoren.

På den svenska studentbostadsmarknaden har det

Om vi ser till gruppen internationella studenter finns en

boendet. Nu står vi inför ett skifte, där konceptboenden är

stor efterfrågan på delat boende, gärna i korridor. Ofta

har man vuxit upp i en kontext där man förväntar sig att
dela boende som student, man ser det som en möjlig-

het att snabbt få kontakter och bli del av en gemenskap.
Dessutom är korridorrum ofta mycket prisvärda.
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muntrat det egna och ofta ägda boendet, vilket troligtvis

delade boendet länge varit synonymt med det billiga

på ingång. Kan detta bidra till en uppvärdering av det kollektiva boendet i generella termer? Och om trender som

co-living och delningstjänster fortsätter växa – kan det ge
oss utrymme att fortsätta utveckla, snarare en avveckla
det kollektiva beståndet?

”Jag tycker att fördelarna med att bo i
korridor är att det är billigt, lätt att få tag i
och centralt. Nackdelarna är att det saknar
hemkänslan som en lägenhet har. Att inte
ha egen toalett, dusch eller kök var också
i vissa tillfällen frustrerande och bidrog till
avsaknaden av hemkänsla.”

”Att bo med andra och dela kök kan vara
både det mest fantastiska och hemskaste
någonsin – allt beror på hur du är som
person och vilka andra det är som bor
med dig. Den gemenskap som går att
hitta i en korridor är helt enkelt upp till
de som bor där.”

Ludvig Borg, student i Uppsala

Hanna Lundström, student i Lund

Vad kan studenter tänka sig att dela?
Kök

Sociala ytor

Sovrum

Badrum

33%

70%

2%

6%

Källa: Studentbostadsföretagens rapport Framtidens studentbostäder 2015

Trender i byggandet
Färdigställda studentbostäder i olika tidsperioder, uppdelat på bostadstyp.

Korridor
2000-

1980-1999

-1979

Studentetta

Lägenhet

5%

74%
20%

21%
14%

65%
58%

20%

22%

Källa: Studentbostadsföretagens nyckeltalsrapport 2018

25

Kollektivt boende

Nöjda kunder
i korridor
De har dåligt rykte och kännetecknas av hög omflyttning och stora renoveringsbehov. Korridorerna
har sina utmaningar, men det går att få nöjda hyresgäster ändå. Vi frågade två medlemsföretag om
deras bästa tips.
De gamla korridorerna är ofta miljonprogramsområden

sammanhang och får kontakter, och eftersom engage-

ningar är inte realistiskt. Många företag funderar därför

livet kring bostaden bli viktigare.

med stort renoveringsbehov, men några större hyreshöjöver vilka alternativ som finns för att utveckla en mer

efterfrågad produkt. En vanlig åtgärd är att bygga om kor-

Jenny: 75 procent av vårt bestånd är korridorer och vi

dem, förändra bilden av att bo i korridor och utveckla kon-

länge och flyttar från korridorer hos andra studentbo-

ridorerna till ettor och tvåor. Andra försöker paketera om

ceptet. Men vad kan man göra här och nu, vad är nyckeln
till nöjda hyresgäster i korridor? Vi vände oss till två vin-

nare i branschens egen kundundersökning, Nöjd Studbo,
med stor andel korridorer – AF Bostäder och Stiftelsen

Östgötagården. De berättar hur de ser på sina korridorer,
deras framtid och ger sina bästa förvaltningstips.

Hur är studenternas intresse för det
kollektiva boendet?

Anna: Lägenheterna efterfrågas kanske i större utsträckning, men korridorerna är en viktig del i vårt utbud och vi
har många olika varianter. Vi märker att det är lättare att
uppnå trivsel i de mindre korridorerna.

Eftersom vi har sådan hög omflyttning i korridorerna är
det ofta där man får sin första bostad och studenterna

upplever det som en bra start. Där kommer man in i ett
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manget i kårer och nationer minskar, verkar det sociala

upplever att de är attraktiva. Man har ofta stått i kö ganska
stadsförvaltare till oss. Men vi märker ett något minskat
söktryck generellt, på grund av att bostadsbristen inte
längre är lika akut i Uppsala.

Ni har mycket nöjda hyresgäster i korridorer,
vad är framgångsfaktorerna?

Jenny: Vi har NKI 85* och jag tror att den viktigaste orsaken är vår närvaro. Vi träffar våra hyresgäster innan de

flyttar in, hinner bygga relation och tydliggöra våra förväntningar. Sedan springer vi mycket i korridorerna också. Det
är viktigt att snabbt kunna fånga upp problem. Och vi ska
inte underskatta att vi har ett väldigt bra läge i Uppsala,

vilket gör boendet attraktivt. Vi gynnas också av att våra

studenter tillhör en nation, så viss gemenskap får vi gratis.
Anna: Ja, vårt NKI för korridorsboende är 81, faktiskt

marginellt högre än för lägenheterna. En viktig anledning
* NKI är nöjd kund-index och mäts på skalan 0 till 100

är att vi har en tajtare relation med hyresgästen där.

97 procent av våra boende vet vem som är bovärd på deras område och i korridorerna träffar man bovärden extra
ofta. Våra bovärdar är väldigt synliga, de har välkomstsamtal med nya hyresgäster, ronderar alla korridorer

minst en gång i veckan och har regelbunden kontakt med
våra korridorskontakter. Att vi har just en kontaktperson
i varje korridor är också en viktig del. Och så jobbar vi

aktivt med vår kundnöjdhet och har våra mål nedbrutna

på detaljnivå, så att alla bovärdar kan se sitt eget bidrag
och känna engagemang i det arbetet.

Vad tror du om framtiden för korridorerna?

Anna: Vi har cirka 3 000 korridorrum, vilket motsvarar

hälften av våra bostäder, så vi ser ingen anledning att
bygga fler korridorer. Många av våra korridorer ligger

dessutom i de äldsta fastigheterna med störst underhålls-

Jenny Wikström,
Vd Stiftelsen Östgötagården i Uppsala

behov, så hur vi ska renovera och utveckla denna del av
beståndet kommer vara en viktig fråga för oss framöver.

Jenny: Jag tycker att det är en oroväckande trend att man
bygger bort korridorer och att studenter generellt uppger
att de vill ha en egen lägenhet. Vi har en ganska låg

omflyttning, studenterna trivs, fördelarna borde lyftas mer.
Inte minst nu när den psykiska ohälsan är hög, så tror jag
att det delade boendet behövs. Därför vill jag tro att kor-

ridorsboendet kommer att uppvärderas och fortsätta vara
aktuellt i framtiden.

Några avslutande tips för välskötta och
trivsamma korridorer?

Jenny: Var närvarande bland studenterna, ge både

positiv och negativ feedback på hur de sköter sitt boende.
Och lyssna på studenterna, var lyhörd inför förändringar
de vill göra.

Anna Malmström
Förvaltningschef AF Bostäder i Lund

Anna: Inför korridorskontakter, låt hyresgästerna själva

ha ansvaret för städningen av alla gemensamma ytor, gör
det inte åt dem. Och arbeta aktivt med boendeinflytande
för att utveckla era områden.
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Kollektivt
- en storskalig
trend nära oss
I stora delar av Europa, liksom i övriga världen, är olika former av kollektivboende norm för studenter. Första studieåret innebär ofta korridorsboende för att senare flytta ihop med kompisar i delade
lägenheter. Men även om enskilda lägenheter blivit något vanligare på senare år, växer också nya
kollektiva boendetyper fram. På kartan syns några exempel som sticker ut. Vi zoomar in lite extra på
vårt grannland i väst, där kollektivboende för studenter har en mer positiv klang än i Sverige.

Sit, Trondheim, Norge
Sit (Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim) tror på det kollektiva boendet för studenter. De menar
att det förebygger isolering, främjar trygghet och välmående. I Trondheim stannar också studenter ofta flera år i

delat boende, engagemanget i bostaden är stort och nöjdheten är hög. Handlar det om skillnader i förväntningar
jämfört med Sverige eller beror det på hur Sit jobbar?

Hos Sit finns såväl mindre kollektiv som det extrema Teknobyen, där 116 studenter delar vardagsrum och kök.
Enligt utsago fungerar megakollektivet bra, men boendemiljökoordinator Inger Lise Kastås på Sit menar att 12

till 15 personer i regel är ett bra antal för ett kollektiv. Är det bara 2 till 3 studenter som delar en lägenhet är det
större risk för konflikter, menar hon.

Sit har en kontaktperson i varje lägenhet/korridor, utsedd av studenterna själva. Men de besöker också varje

delad lägenhet en gång per vecka, för att säkerställa att de har bra rutiner för sophantering, diskmaskin med mera.
Sit vill ha en nära dialog med studenterna och därför har anställda, från städare till högsta chef, regelbundet mö-

ten med kontaktpersonerna. De jobbar också aktivt med att involvera och engagera studenterna i sitt boende och
därför finns det också pengar att söka för aktiviteter som studenterna vill ordna.
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?
Generations Block

Holyrood

Edinburgh, GBR

?

300 studenter – ett kök.

Helsingfors, FIN

Studenter bor blandat

med familjer och äldre.

Tietgenkollegiet

?

?

Köpenhamn, DEN

Cirkulärt sjuvånings-

hus som maxar möten
mellan studenter.

?
The Student Hotel
Amsterdam, NLD

Hyr ett rum och häng

i loungen - en natt, en
månad eller ett år.
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Nya sätt att
bygga gemensamt
Co-living-trend i all ära, men vill branschen bygga mer kollektivt? Vi frågade två medlemmar med stor
andel kollektiva bostäder hur de ser på framtiden. Vad gör de med korridorerna och hur utvecklar de
nya sätt att bo tillsammans? Dessutom, är förutsättningarna att utveckla nya boendeformer på plats?
Förra året färdigställde SGS Studentbostäder i Göteborg

tryggt boende för kompisarna, menar Magnus. När en

ger även större kompislägenheter och minikollektiv.

andra, så länge den uppfyller studiekravet.

230 studentbostäder. En majoritet är ettor, men de byg-

flyttar ut, kan kontraktet nämligen gå över till en av de

- Vi ser en stor efterfrågan på allt från ettor till femmor.

För Studentbostäder i Linköping är det också viktigt att

riktigt stora lägenheterna, säger Magnus Paulsson, vd

er att studenter ofta framställs som en homogen grupp,

I nyproduktionen krävs faktiskt längst kötid för att få de
SGS Studentbostäder.

erbjuda flera olika boendeformer. Vd Simon Helmér tyckmedan de i själva verket efterfrågar olika saker.

SGS märker att det är populärt att gå ihop några kompi-

- Cirka 75 procent av det vi byggt på senare tid är ettor,

hyr ut lägenheterna på ett kontrakt, men det är ändå ett

en central del i vårt erbjudande, säger Simon.

men vi tror att kollektivboende kommer fortsätta att vara
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Förenklad planlösning av Vallavåningen.
Vita områden är privata, resterande gemensamma.

KÖK

VARDAGSRUM

sar och dela, både för gemenskapen och prislappen. De

Interiör från Vallavåningen

Kollektivt boende

Renoveringsbehov driver fram vägval

kommit i hyresgästundersökningar är till exempel att man

stora renoveringsbehov. I sina äldre fastigheter är Student-

av de boende är styrd utifrån utbildning och kön.

Både Magnus och Simon vittnar om korridorsbestånd med
bostäder i Linköping i full gång med ROT-renoveringar. I

samband med det moderniseras korridorsboendet, men i
vissa fall byggs bostäderna om till lägenheter.

- Genom att omvandla rummen till ettor och gemensamhetsköket till tvåor kan vi faktiskt ge plats för fler stu-

denter på samma yta. Dessutom blir det riktigt prisvärda

uppskattar de centrala umgängesytorna samt att mixen

- Vallavåningen har också visat att det finns en efterfrå-

gan på nyproducerade kollektivboenden och att studenter efterfrågar hög service och standard, även om det

innebär en hyra som är jämförbar med en studentetta,
fortsätter Simon.

studentettor, menar Simon.

Utmaning att bygga på nya sätt

Hos Studentbostäder i Linköping, som vill främja det

fem i Studentbostadsföretagens undersökning att det är

Av de som vill bygga fler studentbostäder anger fyra av

sociala och ge förutsättningar för gemenskap mellan de
boende, ser man dock nackdelar med att bygga bort

miljöer för umgänge i sina bostadsområden.
På SGS har man haft en delvis annorlunda
taktik. Deras största område, Olofshöjd,

har nyligen genomgått en totalrenovering,

bostäder. Men att utveckla nya kollektivtyper är inte

lätt. Regler kring tillgänglighet, hyressättnings-

gemensamma utrymmen. I takt med att renoveringarna fortgår, utvecklar de därför andra

attraktivt eller delvis attraktivt att nyproducera kollektiva

4 av 5

systemet med mera, gör det svårt att förändra

anser att det
är attraktivt att
bygga kollektiva
bostäder

där de valt att behålla korridorsrummen.

- Eftersom du får behålla din kötid när du bor i kor-

balansen mellan privata och delade ytor

utan att hyrorna skjuter i höjden. Branschen
efterfrågar mer anpassade regler för byggnation och uthyrning, som gör att student-

bostäder kan utformas bättre, anpassas mer

efter målgruppens behov och förutsättningar.
- Jag vill se flexiblare regelverk för att arbeta med

ridor hos oss, så passar det många studenter att ta ett

tidsbegränsade hyreskontrakt. På så sätt kan vi lättare

prisvärt boende i bra läge, säger Magnus.

att få tag på bostad, säger Simon.

rum på Olofshöjd som första bostad. Det är dessutom ett

Nytt koncept inspirerar

hjälpa nyantagna studenter, den grupp som har svårast

Även Magnus framhåller vikten av att anpassa regelver-

Att skapa attraktiva kollektivbostäder handlar inte

ket efter studentbostaden som genomgångsbostad.

det handlar också om innovation och att utveckla nya

- En av de största utmaningarna är bullerreglerna. Om vi

Vallastaden 2017, skapade Studentbostäder i Linköping

fler studentbostäder vi hade kunnat bygga i centrala

bara om att utveckla det gamla korridorsbeståndet,

boendeformer. Som en del av Bo- och samhällsexpot

Vallavåningen – en ny typ av boendeform, med små yteffektiva rum och generösa gemensamma delar. Modern

hade kunnat mäta bullernivån på insidan, tänk hur många
lägen, säger Magnus.

inredningsdesign och ett utökat serviceutbud adderades,

Han avslutar med ett förslag – att förändra bullerreglerna

ning av gemensamma utrymmen. Simon Helmér menar

blir förutsättningarna tydliga för studenten som ska an-

till exempel står hyresvärden för möblering och viss städatt satsningen har fallit mycket väl ut och att de själva lärt
sig mycket längs resans gång. Konkreta saker som fram-

och låta branschen varudeklarera bostäderna. På så vis

söka om bostad och vi får fler bostäder i attraktiva lägen.
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Att bygga för
gemenskap
Att bo tillsammans innebär inte automatiskt
trivsel, det har alltför många fått känna på. Ett av
de bästa måtten på hur välfungerande ett delat
boende är, sägs vara hur ofta man äter tillsammans. Äter man regelbundet ihop är trivseln hög!
När det gäller gemenskap och trivsel, ligger mycket
ansvar helt klart på de boende själva. Men hur kan

fastighetsägare bidra? Ett sätt är att skapa design och arkitektur som främjar umgänge mellan grannarna, oavsett

om de bor delat eller i enskilda lägenheter. Särskilt viktigt
är att göra plats för spontana och informella möten.

“There has to be a social design. You
have to get people connected, for there
to be a sense of community, otherwise
the common facilities will never be used,
people will go straight to their room. They
will eat in their room, be on their computer
in their room, and they won’t really use
the common facilities, so you have to
think not just about the architecture, but
about the social design and how to
connect people.”
Kathryn McCamant, arkitekt/co-livingexpert
Ur intervju i Imagine (Space10, 2018)

j Tips!
Möjlighet att välja

Gemensamma utrymmen

Buffertzoner

När vi designar för att främja social in-

Genom att göra alla gemensamhets-

Skapa semiprivata utrymmen mellan

att hyresgästen måste få välja själv.

studenterna att se vad som sker och

för att göra övergången mellan de

teraktion, är det viktigt att komma ihåg
Möjlighet till avskildhet är viktigt, både
avseende ljud och synlighet.

utrymmen väl synliga är det lätt för

lättare välja om de vill delta eller ej,

men det skapar också trygghet. Inom-

hus kan det handla om större glaspar-

tier som gör att studenterna får inblick i

de privata och gemensamma delarna,
två lättare. Det upplevs tryggare om

man inte behöver kasta sig ut i socialt
umgänge direkt.

gruppköket från korridoren.

Tipsen kommer från Gró Einarsdóttir, miljöpsykolog, som talade på NSBO-konferensen i Reykjavik 2018.
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Bygga gemenskap

Går det att bygga gemenskap i ettor?
Trenden att vilja bygga gemenskap, skapa förutsättningar för umgänge och trivsel, den gäller hela
studentbostadsmarknaden och inte bara det kollektiva boendet. Och kanske är behovet rent av som
störst bland studenter i enskilt boende. Hur gör branschen för att skapa samhörighet och kontakt
mellan de boende när de bor i egna lägenheter? Här kan du ta del av två exempel!

Svenska Studenthus
Svenska Studenthus vars nisch är fabriksbyggda ettor,
satsar mycket på att skapa gemenskap och trivsel i

sina områden. För att skapa rum för umgänge, studier
och olika aktiviteter, satsar de på obemannade caféer
i sina fastigheter.

På några orter samarbetar de med Mattecentrum, som

tar sina räknestugor till caféet och där involverar hyresgästerna att stötta ungdomar med matten. Svenska

Studenthus har också en facebook-grupp för varje hus,
med syfte att främja kontakten mellan hyresgästerna.

Exempel på en aktivitet som de initierar tillsammans med
studenterna är löpargrupper.

Reykjavík
University of Icelands studentbostadsföretag, Félagsstofnun stúdenta, har ett blandat bestånd. De bygger

alltid gemensamma utrymmen, oavsett om bostäderna är
lägenheter eller kollektivlösningar, och har satsat mycket
på arkitektur och design för att främja umgänge.

I Brautarholt, där de endast har lägenheter, har de blandat
klassiska gemensamhetsutrymmen med mer oväntade

inslag, allt centralt och väl synligt på gården. Till exempel

har de en boxningssäck i postrummet och gymutrustning i
tvättstugan, för att blanda funktioner och människor – och
det är också en bra isbrytare för samtal grannar emellan.
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Anslagstavla från NYU:s studentbostäder.

Boupplevelsen

- omsorg och kringtjänster
som en del av bostaden
Studentbostaden är inte bara ett tak över huvudet, det är en plats där studenterna ska må
bra, ges goda förutsättningar att studera och
utvecklas. Studentbostadsaktörernas uppdrag
håller på att breddas.

Internationellt har det länge talats om boupplevelsen

Även om det idag råder brist på studentbostäder vid

baka i tiden hade mer fullservice-boenden även i Sverige.

terminsstart och studenter ofta tar vad de får, har för-

dence life” och kringtjänster väletablerat. Där forskas det
på området, och man har masterutbildningar i residence
life management, student services med mera. I en

svensk kontext är det dock nytt, även om vi längre till-

väntningarna och önskemålen på bostaden förändrats.

På de närmsta sidorna ska vi titta närmare på de interna-

traditionellt har varit separata verksamheter börjar verk-

i en svensk kontext. Vad mer än den fysiska bostaden

I en svensk kontext där lärosäten och studentbostäder
ligheten förändras – framdrivet av både internationella

influenser, nya digitala affärsmodeller, fastighetsägarnas
hållbarhetsambitioner, den växande psykiska ohälsan
och studenternas egna önskemål.
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i studentbostäder. I länder som England och USA är ”resi-

tionella influenserna och vad boupplevelsen kan innebära
kommer vi att erbjuda studenthyresgästerna i framtiden?

Boupplevelsen

Internationella influenser
Residence life är ett vanligt begrepp på den globala studentbostadsmarknaden och handlar om
att skapa en positiv helhetsupplevelse för studenterna. Fokus ligger på att skapa tillhörighet
och trivsel, stötta övergången från att bo med
föräldrarna till ett eget boende och ge studenterna goda förutsättningar att bedriva sina studier.
I USA och England är detta mycket av en universitetsdriven
företeelse, eftersom förstaårsstudenterna i regel bor i universitetens egna studentbostäder. I en europeisk kontext
har dock residence life blivit vanligt förekommande även

bland andra fastighetsägare. Forskning visar att residence
life stärker lärosätets konkurrenskraft, samtidigt som det

som gemenskap, uppskattning och självförverkligande

– behov som man ser som förutsättningar för
framgångsrika studier.

W-kurvan förklarar hur vår anpassning till en ny miljö, till
exempel om vi byter jobb eller flyttar till en ny stad, nor-

malt går genom olika faser. W-kurvan visar att det är nor-

malt att det går upp och ner i början även om faserna går

olika snabbt för olika individer. Att personal och studenter
känner till detta och pratar om det gör anpassningen till

den nya miljön lättare för studenten. Tanken är också att

residence life-programmets aktiviteter och omsorg stöttar
studenterna längs vägen.

skapar ett bättre boende för studenterna, vilket i sin tur

resulterar i bättre studieresultat och mindre avhopp. Belägg
finns också för att studenterna tar bättre hand om sina

Nycklar till en bra boupplevelse

Så fungerar det

deras intressen och behov. I residence life-program är

grammet. Närmast studenterna finns ”resident assistants”

bostadsföretaget som har den huvudsakliga kontakten

bostäder, vilket minskar slitaget på fastigheterna.

Ofta finns en tydlig organisation för residence life-pro(RA’s) – äldre studenter som också bor i huset och är

anställda för att ha nästintill daglig kontakt med studen-

terna, ordna sociala aktiviteter med mera. En bärande del

1 Se studenten Träffa studenterna ofta, lär känna dem,

det studenterna som arbetar åt universitetet eller
med de boende.

2 Alla aktiviteter ska ha ett syfte Sociala aktiviteter är

i residence life är att kunna stötta i svåra situationer, vid

en viktig del i residence life, men var noga med att tänka

Ofta fångar RA’s upp när någon mår dåligt och kan slussa

terna att lämna sina rum och umgås, med det kan också

till exempel stress, depression, sjukdom eller hemlängtan.
personen vidare till mer professionell hjälp om det behövs.
På så vis vill man minska risken att problemen växer eller
att studenterna hoppar av studierna.

Två teorier bakom

Maslows behovstrappa beskriver mänskliga behov. En

klassisk studentbostad tillgodoser basala fysiska behov

och trygghet. Med residence life vill man också genom extra service och omsorg tillgodose fler psykologiska behov

igenom syftet. Ibland handlar det bara om att få studen-

vara mer specifikt.

3 Tydliga förväntningar Var transparanta med vad ni

förväntar er av studenterna och vad de kan förvänta sig

av er. Att ni är överens om förväntningarna är a och o för
att skapa trivsel och att utvecklas tillsammans.

Tipsen kommer från Paula Dalziel, Residence life mana-

ger vid Manchester Metropolitan University i England.
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Boupplevelsen

Boupplevelsen i Sverige
Går residence life att översätta i en svensk
kontext och är det ens önskvärt? Svaret är både
ja och nej.

mycket inspirerat av hur man jobbar med residence life

Att som fastighetsägare ta ansvar för såväl sociala aktivi-

studentmedarbetare förstås.

teter som hur det går med studieresultaten är ovanligt i en

helhetsupplevelse att bo hos oss. Vi satsar mycket på

gemensamma utrymmen, sociala aktiviteter och på våra

svensk kontext, men det är ett attraktivt erbjudande, inte

Vad är studentmedarbetarnas roll i konceptet?

av förväntningar med sig från hemmamarknaden. Sam-

De är alltså studenter som själva bor i huset som möter

minst för internationella studenter som kan ha den typen
tidigt finns det saker som talar emot att fastighetsägaren
ska involvera sig mer i hyresgästernas liv. Det handlar
bland annat om synen på studenten som
en självständig och vuxen individ,
och om att inte konkurrera med
universitetens och studentorganisationernas arbete.

Troligt är att vi kommer att
se delar av residence life-

programmen implementeras i
svenska studentbostadsföre-

tag framöver, att man plockar

godbitarna och anpassar till ett
svenskt sammanhang.

- Vi rekryterar områdesansvariga bland våra hyresgäster.
våra hyresgäster i vardagen. De jobbar två kvällar i veck-

an och gör allt från nyckelutlämning, till att peppa studenter med tentaångest, till besiktningar vid

avflytt. Våra områdesansvariga är

”Vi vill erbjuda
mer än tak över
huvudet, det är en
helhetsupplevelse
att bo hos oss.”

Byggvesta, som har studentbostä-

nyckelpersoner i att bygga ge-

menskap i boendet, men också
i att vägleda våra hyresgäster

kring deras boende. På så sätt

får vi både nöjda och skötsamma hyresgäster!

Vilka forum finns för
studenterna själva
att interagera?

- Förutom studierum, lounger

och så vidare, har vi en app för

kommunikation mellan hyresgäster.

der i Linköping och Stockholm, är ett av de företag som

Den modereras av områdesansvariga, men mycket av

gäster. Vi ringde upp Mira Grunewald, koncept- och

exempel ”köp och sälj”- och ”vi som har hund”-grupper.

gjort detta, bland annat genom att anställa sina hyres-

marknadsutvecklare, som förklarar hur de arbetar inom
ramarna för sitt koncept ”Live to grow”.

Vad innebär ”Live to grow” för Byggvesta?
- Det är vårt koncept för studentboenden, utvecklat

tillsammans med våra amerikanska ägare. Konceptet är
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i USA. Vi vill erbjuda mer än tak över huvudet, det är en

innehållet producerar studenterna själva. Där finns till

Studenterna ordnar på egen hand sina aktiviteter, men

de områdesansvariga fixar årligen en större aktivitet ihop
med förvaltaren. De ger också input till vår blogg, som
ska sprida tips och inspiration till våra hyresgäster.

Nya koncept på väg till
den svenska marknaden
Flera internationella aktörer vill etablera
sig på den svenska studentbostadsmarknaden och det handlar oftast om
konceptboenden från Europa. Ett av
dessa företag är BaseCamp.
Hallå där Martin Johansson,
affärsutvecklare på Basecamp! Vilken
typ av studentbostäder erbjuder ni?
- Vi erbjuder ett fullservice-boende med en

community-känsla, en unik paketering i svensk
kontext. I våra boenden har vi möblerade rum,

reception, mycket gemensamma ytor och sociala aktiviteter. Precis som man ofta gör i England
och USA anställer vi hyresgäster som hjälper till
att fylla vårt residence life-program.

Hur är intresset för ett sådant här
koncept på den svenska marknaden?

- Vi får mycket positiv feedback från såväl kommuner som privata fastighetsägare — många

tycker att det är spännande. Samtidigt är detta
nytt så vi får också frågor om hur stor efterfrå-

gan är och vad det kommer att kosta. Men som
sagt, många ser vitsen i ett sådant här koncept

på studentbostadsmarknaden. Nu återstår bara
att hitta rätt plats så vi kan komma igång.
Bandet Juni uppträder på en av
Byggvestas gårdsfester i Flemingsberg.
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Service och
tjänster
Unga använder delningsekonomin i allt från att
lyssna på musik till att hitta ett rum för natten.
Istället för att äga är de vana vid att abonnera
på tjänster. Det finns anledning att tro att det
påverkar även hur man ser på servicen kring
studentbostaden. Kommer det bli ett större
tjänsteinnehåll i studentbostäderna framöver?

fastighetsägarens roll och vad ligger bäst på studenten att

Digitalisering och ändrade konsumtionsvanor breddar

ligt utifrån kundgruppen, leder branschen inte introduktio-

möjligheterna att erbjuda service och tjänster i studentbostaden. Men många praktiska och juridiska frågor

uppstår längs vägen. Ska man erbjuda paketlösningar

eller kan studenten göra individuella tillval? Och vad är

sköta själv?

Studentbostadsbranschen är tidigt ute när det gäller kost-

nadsfritt serviceutbud och delningstjänster. Till exempel har
Studentbostadsföretagens medlemsföretag länge erbjudit
utlåning av verktyg och städutrustning, cykelverkstäder,

gemensamhetslokaler med mera. Däremot, vilket är naturnen av hushållsnära eller andra för individen mer kostsamma tjänster. Men många är intresserad även av detta och
vi kommer troligtvis se ett mer varierat utbud framöver.

Vilka kringtjänster
erbjuder Sveriges studentbostadsföretag idag?
De tre vanligaste tjänsterna som erbjuds hyresgästerna enligt Studentbostadsföretagens
medlemsundersökning från april 2019.

Gym

20%
Flyttstädning

Bilpool

20%
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24%

Boupplevelsen

Bilpool, paketleveranser och matkassar
Just nu är det många studentbostadsföretag
som testar olika typer av kringtjänster. För att
hitta rätt erbjudanden utvärderas satsningarna löpande. Vi frågade två medlemsföretag,
Stockholms studentbostäder och Svenska
Studenthus, hur de ser på service och tjänster
till studenterna.

Mathias Lantz, förvaltningschef
Stockholms studentbostäder

Johan Knaust, vd Svenska Studenthus
med studentbostäder på flera orter

cykelåterbruk. Framåt undersöker vi bland annat förutsätt-

Hur ser du på tjänster i studentboenden?

Vad har ni för tjänster i era studentboenden?

- Vi erbjuder hemförsäkring, gym, bastu, studierum med
mera, men vill satsa på mer framöver – vi vill underlätta

vardagen för våra hyresgäster. Nyligen startade vi samarbeten för matleveranser direkt till hyresgästerna och

ningarna att erbjuda träningskort, cykelverkstad, paketleveranser, transporter och flyttstädning.

band, el, varmvatten och så vidare i våra hyror. Det gäller

Kommer ert erbjudande se likadant ut till alla
studenter i framtiden?

är något vi jobbar mycket med.

exempel allmänna tjänster som flyttstädning. Däremot kan

- Vi tror på att allt ska ingå i hyran, så därför ingår bred-

även om vi adderar extra service till våra boenden, vilket

Vilka tjänster har ni på gång?

- Vi har utvecklat en egen elbilpool för våra hyresgäster,

- Tanken är att erbjuda ett basutbud till alla hyresgäster, till

utbudet variera vad gäller bilpool och andra tjänster som är
beroende av geografiskt läge och antal boende i området.

använder den. Nu installerar vi också leveransskåp i vår

Vill ni integrera fler tjänster i er egen förvaltning
eller samarbeta med andra leverantörer?

ror över internet kan hämta ut paket hemma på ett säkert

både av kvalitets- och kostnadsskäl. Det ger en bättre

vilket också ingår i hyran. Du betalar bara per mil när du
nya fastighet i Lund, så att hyresgäster som beställer vasätt. På gång är också en lådcykelpool på några orter.

Framåt funderar vi en del kring att underlätta återbruk,

men med tanke på skadedjursrisken är vi noga med hur
det utformas.

- Vi tror på samarbeten med olika tjänsteleverantörer,

möjlighet att testa olika tjänster och anpassa erbjudanden
över tid och mellan områden. Det är svårt att på förhand

veta vad kunderna är villiga att betala för. Därför kommer
vi starta flera pilotprojekt som succesivt utvecklas.
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KAPITEL 3

Att möta den
digitala kunden
Trender som globalisering, digitalisering och delningsekonomi påverkar fastighetsbranschen i
allmänhet och studentbostadsbranschen i synnerhet. Med en kund som går från att äga till att dela,
förväntar sig service 24/7 och hellre chattar än ringer har studentbostadsföretag fina möjligheter till
en kunddriven utveckling.
Digitaliseringen och teknikutvecklingen är här för att

jämförelse med den automatiserade processen. Många

hyresgästernas fastighetsanvändning, påverkar affärs-

skapa den perfekta mixen av en smidig digital kundresa

stanna. Den möjliggör intern effektivisering, inverkar på
modellen för studentbostadsföretag och efterfrågas av
nuvarande och kommande kunder. I det här kapitlet

undersöker vi hur digitaliseringen påverkar mötet och
kommunikationen med kunden.

Hur ser då preferenserna hos den framtida studentbo-

stadskunden ut? Vi belyser vad som definierar dagens och

morgondagens kundgrupp, vilka digitala projekt studentbostadsföretag har på gång, vikten av djärvhet och transparens och hur irriterande det kan vara att inte få prata med
en livs levande människa.

Digitaliseringen leder i studentbostadsbranschen till

många intressanta samtal kring det personliga mötet i
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som bidragit till det här kapitlet landar i att det gäller att
och det personliga mötet när det efterfrågas.

Framtida integration av lärandet i studentbostaden kommer troligtvis ställa krav på nya digitala lösningar och

nya former av boende. Det finns självklart inga färdiga
svar om vilka digitala trender som kommer att domi-

nera framöver. Att ”big data” är här för att stanna och att
den digitala utvecklingen inte kommer avta, varken för

studentbostadskunden eller studentbostadsföretaget, är
dock lätt att enas kring. Hur kommer kommunikationen

med studenterna se ut om 10 år? Hur kommer det smarta
hemmet utvecklas och hur djärv vågar du vara? Förhoppningen med det här kapitlet är att väcka frågor och idéer.
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Chattande och mobil –
den framtida hyresgästen
Generation Z, de som är födda runt 2000 och fram till cirka 2010, är en stor del av studentbostadsföretagens nuvarande och framtida hyresgäster. Vilka är de och vad ställer de för krav på sitt boende?
Vi är alla barn av vår tid och de förhållanden som präglat

mingtjänster. Allt det här får konsekvenser för student-

efterfrågar snabb kommunikation, snabb feedback och

till vilka plattformar man bör finnas på.

uppväxten för generation Z innebär bland annat att de

snabba lösningar. I en befolkning där 25 procent av barn

bostadsföretag, från hur man kommunicerar med kunden

under ett år använder internet är frågan om morgonda-

Individen och kollektivet

det är en så pass integrerad del av vardagen att skillna-

ar i två riktningar; dels att individen sätts i fokus och dels

gens studenter ens kommer säga att de är på internet —
den mellan offline och online inte ens är greppbar i teorin.

Är e-post passé?

Bland dagens unga i åldersgruppen 12 till 15 år används

mobilen i mycket större utsträckning än dator. De föredrar
chatt istället för e-post och Snapchat är det dominerande

sociala mediet. Även video förtjänar stor uppmärksamhet,
då det är mycket vanligt bland unga att använda rörlig

bild i allt från underhållning till information. I gruppen 12

till 15 år tittar 79 procent på rörlig media varje dag. Det är
framförallt Youtube som används, men även olika strea-

Andel som använder e-post dagligen

21%

12 till 15 år

Förutom den digitala utvecklingen finns tydliga strömningen önskan om att ingå i ett sammanhang och gemenskap.
Det gäller att bygga sitt personliga varumärke och det är

du själv som har möjlighet att förverkliga din dröm. Samtidigt växer många mindre subkulturer fram där du kan

skapa gemenskaper kring specifika intressen, till exempel
de du delar studentboende med. Här blir det troligen allt

viktigare för studentbostadsföretag att få den enskilda in-

dividen att känna sig sedd samtidigt som man tillfredsställer behovet av gemenskap och ett sammanhang. Digitala
hjälpmedel som gör att kundresan kan tillgodose båda
behoven kommer att behöva vidareutvecklas.

Andel som använder chatt dagligen

58%

16 till 25 år

83%

12 till 15 år

Källa: Samtlig statistik på detta uppslag är hämtat från rapporten Svenskarna och internet 2018
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86%

16 till 25 år

Den digitala kunden

Andel av Sveriges befolkning som använder olika sociala medier
f Facebook

Instagram

Snapchat

87%

76%
60%

95%

93%

86%

88%

57%
38%

f

f

f

Samtliga åldersgrupper

12 till 15 år

Otrygghet och digitala verktyg för välmående

16 till 25 år

har medvetenheten kring hållbarhetsfrågor ökat – både

2

är något som ökar hos den yngre generationen och blir

StudiCare initierades av ett internationellt

I en värld som ofta beskrivs som polariserad, där osäkerhet och katastrofer kommer nära, är det inte helt förvå-

nande att generation Z söker trygghet och värderar hem-

met högt. Hand i hand med fokus på globala förhållanden

exempel på digitala
plattformar för ökat
psykiskt välmående

de ekonomiska, ekologiska och sociala. Psykisk ohälsa

StudiCare

mindre tabubelagt. Området är i sig en egen avhandling,

team av forskare för att förbättra psykiska

men vi kan konstatera att studentbostadsföretag behöver
förhålla sig till problemen. Kanske kan det vara en god

idé att ta hjälp av digitala verktyg för att skapa en känsla
av sammanhang och kontakt med grannar? Digitala lös-

ningar som kan hjälpa till att designa studentboenden för
ökat välmående och prestation kommer vi förhoppnings-

hälsoproblem hos universitetsstuderande. De

erbjuder skräddarsydd, onlinebaserad träning.
Förmågor som att hantera tillräckligt med

stress och öka studenternas mentala motståndskraft är i fokus.

vis få möta mer framöver.

Wake Me Up

Medskapande och att involvera hyresgästerna i den

om den nyligen lanserade appen Wake Me Up.

digitala utvecklingen är av stor betydelse. Generation Z

gillar att bli lyssnad på, så ta chansen och bjud med den
digitala generationen på er utvecklingsresa!

En icke vinstdrivande organisation ligger bakDär kan unga 16 till 22 år kostnadsfritt träffa

en certifierad coach online. Användarna loggar
in med sitt BankID. Integritet och att samtalen
hanteras konfidentiellt är a och o i metoden.
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Den digitala kunden

deklaration lanserade Skatteverket chatboten Skatti),

medan andra istället tittar på hur man kan integrera den
teknik som redan finns för att förhöja kundupplevelsen.
I USA provar hotellkedjan Best Western att ha den

smarta högtalaren Amazon Echo på rummen. Den är

tänkt att fungera som en ständigt tillgänglig receptionist

och gästerna kan fråga om väder, turistattraktioner eller

beställa en Uber. Reaktionerna från gäster har varit positiva och få väljer att stänga av sin smarta speaker under
vistelsen. Såklart spelar kundernas vardagliga användning av teknik in, och få är så teknikvana som dagens

Krönika

En digital
kundupplevelse
Kristin Heinonen
- Jag förstår tyvärr inte, kan du beskriva på
ett annat sätt?
- Kan jag få prata med en MÄNNISKA!?!”
En bekant på Facebook lägger frustrerat upp skärmdumpar på en konversation med en kundtjänstrobot som går

på rundgång. Roboten är artig som få, min bekants irritation växer med robotens varje vädjan att “använda andra
ord”, eller “beskriv på ett annat sätt”.

Vi är mitt uppe i en ny våg av teknik som förändrar vårt
sätt att interagera med företag. Än så länge är miss-

förstånden mellan människa och teknik många, men
tekniken blir snabbt mer sofistikerad.

Smarta assistenter som Siri, Alexa och Google Home börjar bli vardagsmat. Hos företag och myndigheter blommar

en självklar del av vardagen.

Men hur mycket ska man då satsa på att automatisera
sin kundtjänst, och i vilka lägen är det bättre med en
hederlig människa?

Det är lätt att bli förförd av den nya teknikens möjligheter
och tappa fokus från kundupplevelsen. Automatiserad

kundtjänst kan vara oslagbar vid interaktioner som ska
gå snabbt och där inga större känslor är med i bilden.

Ingen vill sitta i långa telefonköer för att ta reda på när

nästa buss går in till stan, eller boka den gemensamma
tvättstugan. Men när du är fly förbannad för att renoveringen av korridorsköket startar samma vecka som du

tentapluggar, då är det en människa av kött och blod du
vill ha framför dig, inte en robot.

Om ni funderar på i vilka delar av kundtjänsten teknik kan
komma till hjälp, tänk inte bara på vad som är möjligt rent
tekniskt. Ställ er i stället frågan i vilka lägen er kundtjänst
handlar om att “bara” ge information, och i vilka lägen ni

skapar en relation. För en robot kan ge information, men
den kan varken bygga eller rädda en kundrelation, en
nog så viktig aspekt av begreppet kundtjänst.

chatbots och AI-assistenter upp med målet att ta över en

Kristin Heinonen är digital strateg och rådgivare. Hon

väldigt specifika informationsbehov behöver man utveckla

service, och möjligheterna det innebär.

del av kundkommunikationen. Hos aktörer där kunder har
egna tjänster för att tillgodose alla frågor (inför årets
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studenter, generationen som växte upp med internet som

föreläser om kopplingen mellan digitalisering och kund-

”Men hur mycket ska
man då satsa på att
automatisera sin kundtjänst, och i vilka lägen
är det bättre med en
hederlig människa?”
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Branschens digitalisering

Hur digital är studentbostadsbranschen
Med en kundgrupp som använder sin mobil till det mesta och är van att kunna nå kundtjänst närsomhelst och varsomhelst behöver studentbostadsföretag ligga i framkant för att möta kunden. För att
kunna blicka framåt kring den digitala utvecklingen behövs ett nuläge att utgå ifrån. Så här ser det ut
hos studentbostadsföretag runtom i landet.
En kartläggning bland Studentbostadsföretagens med-

diagrammet till höger kan du se vilka kanaler som är

digitaliserats de senaste åren. Dock är potentialen för

täder är det främst bokning av lokaler och öppning av

lemsföretag visar att många delar av verksamheten har
utveckling stor och många vill ta fler kliv mot en mer automatiserad framtid. Allt för att kunna fokusera på det som

entrédörrar som i hög grad är digitaliserade.

adderar extra värde till kunden och organisationen.

Stor potential

Vilja till mer

ling? Här rör sig svaren i spektrumet från ”allt” till två hu-

Majoriteten beskriver sin organisations digitaliseringsgrad
på en medel- eller övre medelnivå. Med en kundgrupp

som efterfrågar digitala tjänster ligger troligen studentbo-

stadsbranschen i framkant jämfört med övriga fastighets-

branschen. Men företagen beskriver också ett lätt missnöje
och vill accelerera sin digitala utveckling. Som främsta

hinder anges tid och kompetens snarare än finansiella

resurser. Likaså lyfts utmaningar med att olika system inte
är konstruerade för att kommunicera med varandra, något

Vilka delar anses då ha störst potential till digital utveckvudområden, dels delar i uthyrningsprocessen och dels

det smarta hemmet. I det förstnämnda är det framför allt

e-signering av avtal som nämns och kommunikation med
kund. Den sistnämnda kategorin rör digitala fastigheter
och uppkopplade bostäder som underlättar såväl för

kunden som för förvaltningen. Det lyfts även studentbo-

stadsspecifika möjligheter i form av en helt automatiserad
studiekontroll.

som sätter käppar i hjulen för smidigare processer.

En hel del satsningar görs redan inom respektive om-

Uthyrning och förvaltning

digital förvaltning till visualiseringsprojekt av bostäder och

Momenten kring att publicera och söka bostad är till största del helt digitaliserade. Vad gäller signering av kontrakt
är det ungefär hälften som har det som ett digitalt flöde.

När det kommer till felanmälningar och uppsägningar är

råde. Alltifrån att skapa ett helt nyckelfritt boende med

att byta ut namntavlor och namnlappar till QR-koder. En
del har antingen redan lanserat någon form av boendeapp eller är på gång med det.

andelen istället en tredjedel.

Slutligen går det att konstatera att många student-

Två tredjedelar uppger att de till största del informerar och

tjänster och vara, om inte ikapp, så i alla fall hack i häl

kommunicerar med sina kunder digitalt. I stapel46

mest använda. Vad gäller förvaltningen av studentbos-

bostadsföretag vill ligga i framkant med sina digitala
med den snabbfotade kunden.

ud

I mars 2019 skickade Studentbostadsföretagen ut en enkät till alla
sina medlemsföretag. 45 av 69 företag delgav nulägesbilden av
sin digitalisering samt vad de önskar utveckla de kommande åren.

I vilka kanaler kommunicerar ni med era kunder?
@ E-post

100%

K Mina sidor

67%

f Facebook

54%

N Annat

39%

Instagram

30%

e Facebook

13%

Messenger

Andel företag som har en högre grad av digitalisering uppdelat på olika processer
j Uthyrning

j Förvaltning

89% Felanmälningar och klagomål

76% Bokning av lokaler (t.ex. tvättstuga)

87%

Information och kommunikation till kund

73%

Öppning av entrédörrar

85% Publicera, söka och tilldela bostad

67% Reparationer och underhåll

63% Signering av kontrakt

66% Besiktningar

63% Uppsägning

61%

Kontakt med underleverantörer

52% Studiekontroller

51%

Rondering efter checklista (SBA, OVK)

18%

Nyckelutlämning
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Två röster
om digitaliseringen i
studentbostadsbranschen
Kundgruppen för studentbostäder är digital och rörlig. Utan att generalisera för mycket kan de flesta
som arbetar i branschen hålla med om att deras kunder ofta är early adopters. Studenterna är vana
vid snabb service, befinner sig på många sociala plattformar och ställer krav på nya arbetssätt. Vi
ville därför höra hur två studentbostadsföretag reflekterar kring detta och hur de arbetar med digitalisering för att möta kunden, följa med hen och leverera en studieupplevelse i världsklass.

2007 som IT-chef. På IT-avdelningen är de sju personer
och deras huvuduppgift är enligt Per att leverera mer-

värde till kärnprocesserna i företaget. När han började

som IT-chef gick 60 till 70 procent av deras resurser till att
drifta verksamhetens system. Nu lägger de istället 60 till

70 procent på utveckling. Stångåstaden och Studentbostäder i Linköping har sedan 2017 en digital strategi. Digitalisering är också ett kriterium i alla delar av affären och
långt ifrån en pappersprodukt. Hela bolaget driver och

äger digitaliseringen och utvecklingen ska vara kundnära.

Digitalisering som kundnytta

Kundnytta, kundnytta
och kundnytta
Per Sjösvärd, IT-chef Stångåstaden och
Studentbostäder i Linköping
Per har lång erfarenhet av att jobba i bostadsbranschen

med sina 24 år på Stångåstaden/Studentbostäder i Linköping. Först som kundansvarig och förvaltare och sedan
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Kärt barn har många namn och nya trender kan inbegripa
mycket. Per definierar digitalisering som något som ökar
kundnyttan, hos både externa och interna kunder. Dessutom som något som effektiviserar och därmed frigör

resurser. Oavsett om fastighetsbranschen, som inte alltid

hamnar så högt i digitala rankningar av branscher, vill det
eller inte är det bara att inse att det inte går att blunda för
digitalisering. Ingen sitter säkert och det enda receptet

är att hänga på, menar Per. Det är dock viktigt att jobba
systematiskt och ha mål – ”vart ska vi?”

Branschens digitalisering

Studenterna är testgrupp

som tror att företaget kan välja vilka plattformar det ska

nya tjänster och produkter på studentkundgruppen innan

sociala plattformar, menar han. ”När kunderna befinner

Stångåstaden och Studentbostäder i Linköping testar ofta
de eventuellt rullar ut dem till samtliga kundgrupper. Per

nämner några olika förklaringar till det. Studenterna är en
hyfsat homogen målgrupp med många early adopters.

Vidare är de väldigt duktiga på att ge feedback, genom
såväl organiserade fokusgrupper som spontana kund-

finnas på, är fel ute. De kommer som företag vara på alla
sig i fler kanaler, skriver om företaget där och därmed

påverkar varumärket, behöver vi som studentbostadsföretag veta vad som händer på alla plattformar och vara

medvetna om att vi inte kan välja bort vissa”, säger Per.

möten. Ofta kommer studenterna med nya lösningar så

Många funderar kring digitalisering kontra det personliga

med kravspec på nästa produkt”, säger Per. Eftersom

kontakten, men kunden ska välja när!”. De flesta kunder

snart företaget har släppt en produkt. ”De kommer direkt
såväl ris som ros kommer från studenterna vill Per tipsa
branschen att involvera kunden från start i den digitala

utvecklingen. ”Kunderna besitter stor kunskap, kreativitet
och är vana att ställa krav. Utnyttja det och samarbeta
med kunden”, menar Per.

mötet och här är Per tydlig: ”vi vill satsa på den personliga
upplever en smidig digital process vad gäller signering

och tilldelning av bostad som god service. Däremot kan
en medarbetare ute på området, till exempel vid inflytt-

ning, fånga upp de frågor som digitala kanaler inte kan –
då innebär det ett mervärde med ett mänskligt möte.

Strategiska val

I spåkulan

ska fungera friktionsfritt och vara säkra – är något som

att man är inlåst i gammal teknik. Exempelvis har många

Kundernas förväntningar på digitala tjänster – både att de
Per upplever ökar för varje år. Fokus för Stångåstaden
har hittills varit att digitalisera huvudflöden, med uthyr-

ningsprocessen i fokus. Där upplevde kunderna tidigare
en del pain points.

I framtiden kommer Per och hans kollegor jobba mer med
smart living och att automatisera kontrolldelar. I dagslä-

En stor utmaning för fastighetsbranschen menar Per är

fortfarande låssystem som gör att kunden måste komma

och kvittera ut en nyckel innan inflyttning. Han tror att den
fysiska nyckeln snart kommer betraktas som en antikvitet. Likaså tror han att valfriheten för kunderna kommer

att styra mer, vilket kräver flexiblare kontraktsformer och
en än mer kundanpassad upplevelse.

get finns ett stopp med manuell handpåläggning mellan

Våga!

köpoäng digitalt och kontrakt ska skrivas. Det här menar

na att det gäller att ha en digital strategi som är förankrad i

det att kunden har kontrollerats med antagningsbesked,

han är ett exempel på ett onödigt steg där automatisering
kommer att frigöra resurser.

Per lyfter fram utmaningen med att försöka följa med i teknikutvecklingen. En nyckel till framgång tror han är att inte
försöka uppfinna hjulet själv utan integrera sig i befintliga
plattformar, till exempel Google. De som lyckas med en
integration av kundbehov i befintlig teknik ligger bra till.

Som medskick till studentbostadsbranschen vill Per beto-

verksamheten. Vilka är målen och hur ska digitala processer hjälpa oss att nå dit? Utan den riktningen blir det lätt

att springa på många och dyra lösningar menar han. Som
med mycket annat som kan upplevas ovant och därmed
framkalla rädsla och tveksamhet, är Pers devis att våga

testa, utvärdera och anpassa. ”Var tacksam för att du jobbar med en så spännande kundgrupp!”, avslutar Per.

Kunden väljer när och hur

Det går inte att diskutera digitalisering och studenter utan
att komma in på sociala medier. Här är Per bestämd – de
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Branschens digitalisering

Kunddriven utveckling

Studentbostadsföretags nuvarande och kommande

hyresgäster kommer driva på den digitala utvecklingen i

branschen. Kunderna kommer inte att vilja förhålla sig till
öppettider på kontor, till exempel att det är lunchstängt,
utan har vant sig vid en annan typ av kundservice.

”Kundinterfacet driver utvecklingen” som Jonas uttrycker
det. Sedan kommer det framöver att bli upp till varje

företag hur man vill förhålla sig till detta. Vill man, krasst

uttryckt, erbjuda ”tak över huvudet, en torr och varm bo-

stad” eller vill man ”följa med kunden, finnas där kunden

Utgå från kundens önskemål
Jonas Belfrage, konsult Prasinum
Prasinum är ett mindre konsultföretag som arbetar med

strategisk utveckling och där digitalisering på olika sätt är
en självklar del. I grunden är Jonas Belfrage civilingenjör

med elektroteknisk inriktning och efter att ha arbetat med
utveckling på bland annat Ericsson i många år startade
han Prasinum 2017. Företaget tar uppdrag inom flera

branscher, men Jonas har under det senaste året blivit
mer insatt i studentbostadsbranschen, då han arbetat

Transparens och efterfrågade möten

Jonas menar att kundupplevelsen kommer att vara helt
digitaliserad framöver. Han spår att om tio år kommer

studentbostadsföretag inte att träffa kunden fysiskt under
boendetiden – om inte kunden vill. Jonas återkommer till

att det just är kundens behov och vad hen önskar för kontakt som ska styra: ”Är hela flödet digitaliserat frigörs tid
till värdefulla möten när det önskas av kunden.” Exem-

pelvis kan det gälla bosociala frågor, eller önskemål om
fysiska möten och rundvisningar vid inflyttning.

som tillförordnad IT-chef på ett studentbostadsföretag.

Transparens är ett annat ord Jonas återkommer till. Att

Behovet i centrum

och till exempel visar vilka köpoäng som krävs för en viss

Jonas tillbringar en stor del av sin vakna tid med att

jobba med digitala processer, så ett givet första samtals-

studentbostadsföretag visar att de vill bidra till öppenhet
bostad – det kommer att upplevas som mycket positivt.

ämne är att reflektera kring vad digitalisering innebär för

Det enda vi vet är att vi inte vet

för en del skrämmande och vrida fokus fel, anser Jonas.

om hur den digitaliserade kundupplevelsen och kom-

honom. Begreppet digitalisering kan kännas byråkratiskt,
Hans egen association förstärker den bilden: ”Jag tänker

på någon myndighet som försöker vara hipp”. Teknisk ut-

veckling sker konstant, men det är inte alltid vi reflekterar

över vad som görs, utan anammar bara de nya rutinerna.
Hans första rekommendation till studentbostadsföretag är
att inte fokusera på just digitalisering, utan snarare lägga
fokus på vad man vill åstadkomma. Vilket värde vill man

skapa för kunden eller medarbetaren? Vilka behov är det
vi vill möta med effektivisering eller automatisering?
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finns och erbjuda mervärden”, reflekterar Jonas.

Som med alla framtidsspaningar är det svårt att sia exakt
munikationen med kunden kommer att se ut. Jonas ger
liknelsen ”tänk ut en färg som inte finns?” något som är

ytterst svårt, för att inte säga omöjligt. Få av oss hade för
tio år sedan kunnat föreställa oss hur vi idag lever och
kommunicerar med våra smarta telefoner. Det enda vi

vet är att teknikutvecklingen är exponentiell och möjligheterna oändliga.

En trend i samhället i stort är dock att vi söker oss tillbaka
till företeelser som representerar det mindre samhället, till

exempel närodlat och delningstjänster. Samtidigt kommer
kollektiva bostäder i ny tappning. Om du lever ditt liv online kanske du även har en önskan att leva ditt co-living
liv online i olika forum och tjänster.

Var djärv

Som medskick till studentbostadsbranschen vill Jonas

betona att du genom digitala processer kan effektivisera
och rationalisera i organisationen, men att du kommer

behöva ny personal som tar hand om den nya infrastrukturen du skapat. Trots automatisering kan vi inte släppa
det mänskliga ansvaret. Exemplet med sociala mediers
framväxt visar att vi inte kan koppla digitalisering till att
göra oss av med folk utan snarare bemanna upp mer,
menar Jonas.

Det är lätt att springa på många spännande digitala bollar
samtidigt men först gäller det att börja med sig själv, se

inåt och fundera på vart man vill. Att kika utanför bostadsbranschen lyfter Jonas även som ett viktigt medskick.
Slutligen avslutar han med att konstatera att vi redan

lever i ett digitalt landskap, studentbostadsföretag har

en kundgrupp som hjälper dem att utvecklas, så frågan
kanske blir – hur djärv vågar du vara?!
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Magiska möten

företaget), att kommunikationen var tydlig, proaktiv och
lätt och att kunskap/kompetens hos leverantören kom

kunden till nytta på en nivå utöver det förväntade. Dessa

faktorer är både missnöjesdrivande och nöjdhetsdrivande.
Fungerar det dåligt är risken stor att kunden blir missnöjd.
Fungerar det riktigt bra ökar chansen att kunden blir väl-

digt nöjd. Inom dessa faktorer kan digitaliseringen ge ökad

tillgänglighet, snabbare svarstider och relativt enkelt skapa
en förbättrad kundupplevelse. Tipset vid all utveckling är
att utgå från kundupplevelsen och kundbehovet och inte

från tekniken/internperspektivet. Det kan låta helt självklart
men i praktiken visar det sig ofta inte vara fallet.

Krönika

Magiska möten
– personliga
och digitala
Eva Hauge
Min passion är lyriskt nöjda kunder. Inte kunder som fått precis vad de förväntade sig utan
kunder som är riktigt, riktigt nöjda. Så nöjda att
de rekommenderar företaget till andra, stannar
kvar, handlar mer, blir helkunder, är samarbetande vid problem och försvarar företaget om
någon annan klagar.
Jag har under 20 år samlat på berättelser från kundupplevelser där någon varit sådär riktigt nöjd. Tusentals ex-

empel senare kan jag konstatera att oavsett produkt och

bransch finns det ett antal gemensamma, grundläggande

behov som tillsammans avgör om kunden blir sådär riktigt
nöjd eller inte. Digitaliseringen erbjuder nya möjligheter
och utmaningar i relation till dessa.

Om vi börjar med det tre grundläggande ingredienserna

i historier från jättenöjda kunder så är det ofta avgörande
att det gick snabbt och smidigt (enkelt för kund, inte för
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Mer utmanande blir det troligen att hitta lösningar som
adresserar behoven av personligt bemötande och

engagemang. Dessa behov är oftast inte missnöjesdri-

vande men mycket viktiga för att skapa riktigt nöjda kun-

der. Hur skapar man digitala lösningar som får kunder att
känna sig sedda, som visar att vi är genuint hjälpsamma
och engagerade och gör allt vi kan för att hjälpa dig som
kund? Inte en kund utan just dig!?

I möten IRL är det snabba svaret: var fullt närvarande

med den kund du har framför dig! Med den enkla san-

ningen kommer man långt i det analoga kundmötet. Hur
kan vi översätta den insikten till digitala lösningar? Allt

för vanligt är ju det motsatta, att digitaliserade, standardiserade lösningar inte tar hänsyn till kundens unika

förutsättningar och saknar flexibiliteten som behövs för

att ge rätta känslan av att vara sedd och känna engage-

Evas tips för magiska möten:
1 Involvera studenterna tidigt och gör en gedi-

gen behovsanalys som underlag till all digitalisering och utveckling.

2 Fortsätt dialogen även efter implementering

mang. I värsta fall fastnar man i en loop där mitt specifika

för kontinuerliga förbättringar. Borta är tiden när

erbjuds och känslan av opersonligt och icke-relevant-för-

klart. Nutiden kräver ständig utveckling.

behov inte alls täcks av den digitala standardlösning som
mig vida överskuggar nyttan med den ökade tillgänglig-

heten. Detta är en viktig fråga att inkludera i utvecklingsarbetet – hur får vi kunden att känna sig sedd i digitala
möten/flöden?

Eva Hauge hjälper företag att få imponerade kunder

man utvecklade, lanserade och bockade för som

3 Gör det lätt att växla från digital kommunika-

tion till att få prata med en människa när den

digitala lösningen inte fungerar för den aktuella
kunden eller situationen.

och roligare på jobbet. Hon har jobbat med utveckling av
kundtillfredsställelse i över 15 år.
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Tre trender – tre studentröster
Nya roller för studentbostaden

Vad är din erfarenhet av studentbostäder?

- Bostaden är en viktig del av studentlivet och bostads-

situationen påverkar vardagen mycket. Det är därför inte
så konstigt att jag både privat och inom mitt kårengage-

mang arbetat mycket med bostäder. Jag har fått flytta fler
gånger än vad som kan anses vara lämpligt, betalt höga
andrahandshyror och pendlat längre sträckor. Det är en

Jacob Adamowicz, ordförande
Sveriges förenade studentkårer

Skapa gemenskap och boupplevelse

situation jag delar med många andra och som självklart
påverkar studenternas situation.

Vad är din erfarenhet av studentbostäder?

- Jag har bott både i delat och eget studentboende. Jag
föredrar att bo delat men med ett eget rum, och kunna

umgås med andra om jag sticker ut huvudet. Att bo med
andra människor som ser en i ens vardag innebär en

trygghet som en inte har när en bor själv i en ny stad;

grannar som kan fråga hur en mår, dela både sorg och

Sara Ramberg, läser
juristprogrammet i Lund

Att möta den digitala kunden

glädje liksom. Dessutom får en lära sig att samsas och
respektera gemensamma utrymmen.

Vad är din erfarenhet av studentbostäder?

- Jag har bott tillsammans med min pojkvän i en studentlägenhet i ett år. Annars har jag varit hemma hos vänner
som bor i studentlägenheter. Tidigare har jag varit inneboende hos en mamma och hennes barn i två år.

Hur vill du som kund möta din hyresvärd?

Johanna Rasmussen, läser
dataspelsutveckling i Skövde
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- Helst via mejl, telefon och IRL. Eventuella brevutskick
med viktig information som alla behöver ta del av kan

vara bra. För mer allmän information fungerar mejl bäst,

Hur ser du på studentbostadens roll i
staden i framtiden?

Vilken roll spelar studentbostaden för
lärosätets attraktivitet?

som mötesplats och bostad. Utbildningsutbudet förändras

roll när en student väljer lärosäte. Allt tyder dock på att vi

- Studentbostaden kommer få en viktig roll framöver, både
snabbt, vilket ställer större och andra krav på bostäder.

När fler kommer behöva flytta för att utbilda sig och fler ut-

bildningar är på distans har studentbostaden stor potential
i att vara ett nav för kunskap och sociala aktiveter.

- Bostadssituationen är en av flera aspekter som spelar
kommer ha fler studerande på eftergymnasiala utbild-

ningar de kommande åren och möjligheten till att påbörja
studier kommer mer och mer vara kopplat till bostadssituationen.

Vad tycker du hyresvärden kan göra för att öka
trivseln och gemenskapen mellan de boende?

Vilken typ av service efterfrågar du?

boendet, hur boendet organiseras och vilka förväntningar

tjänster – som student premierar jag ett billigt boende

- Den kan ökas på olika sätt; genom vad som finns i

som finns på de boende. Hyresvärden kan se till att det

finns inbjudande gemensamma ytor, spel, TV eller schyssta köksredskap som gör att det känns kul och fräscht.
Det bör också finnas tydliga förväntningar på hur de
boende ska ta hand om den gemensamma miljön.

- Jag förväntar mig en boendevärd som kan fixa saker

som går sönder. I övrigt ser jag inte behov av några extra
framför mer service. Cykelverkstad skulle dock vara najs.
Kanske går det att göra en obemannad med DIY-in-

struktioner som endast hyresgäster har tillgång till? Men
jag tycker inte att studentboenden ska ha service som
uppmuntrar till mer konsumtion.

men för mer personliga eller direkta ärenden är telefon

sin lägenhet i andra hand. För mig är det väldigt aktuellt

sker på både svenska och engelska.

utbytesstudenter i ett år.

och IRL det bästa sättet att mötas på. Viktigt är att detta

eftersom jag och min pojkvän ska studera utomlands som

Vad ser du för digitala möjligheter i
studentbostaden framöver?

- Digitala lås kopplat till en app eller BankID är också

eller hyresvärd med olika ärenden och/eller frågor. För att

upp den. Men det kräver såklart tydlig identifikation och

- En app där boende lättare kan kontakta kvartersvärd

underlätta för oss studenter skulle det även vara smidigt

med en enkel och säker service där man lätt kan hyra ut

intressant. Till exempel att det går att se om man har låst
dörren när man är borta och att eventuellt låsa eller låsa
verifikation från användaren.
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Branschen
i siffror

Antal studentbostäder i Sverige

90 000

Ingen exakt siffra finns. Därför är antalet jämkat
mellan SCB och Boverkets senaste officiella siffror.

Fördelning ägandeformer
Studentbostadsföretag kommer i olika ägandeformer. Så här ser det ut bland våra medlemsföretag 2019.

6%

9%

16%

29%
41%

40%

36%

19%
Fördelning företag

Privata bolag
Stiftelser
Kommunala bolag
Lärosäten
Övriga

Fördelning bostäder

Antal nybyggda studentbostäder per år, 2002 - 2018
Är byggandet all time-high? Högt absolut, men det har varit högre. Statistiken är hämtad från SCB.
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Nöjda kunder
Studentbostadsföretag runt om i landet står sig bra mot andra branscher när man mäter kundnöjdhet. I mars 2019

gjordes den senaste undersökningen och nedan presenteras branschens genomsnittliga NKI (0-100) för olika faktorer.
Kundundersökningen heter Nöjd Studbo och genomförs varje år av Studentbostadsföretagen och Origo Group.

Totalt NKI

Boendestandard

Rimlig hyra

66

74

Trygghet

68

Kundvård

81

86

Brist, balans eller överskott?
Varje år frågar vi våra medlemsföretag om det över året råder brist, balans eller ett överskott av studentbostäder på den

ort/de orter de verkar på. Så här ser fördelningen av orter ut de senaste åren. Läs mer i vår årliga rapport Studboguiden.

Brist

Balans

Överskott

17

17

12

1
2014

30 orter

14

14 14

12

2015

12

1

0
29 orter

19

18

2016

29 orter

2

1
2017

33 orter

2018

33 orter
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Politisk kommentar
För att möta och utvecklas med de förändringar som beskrivs i den här rapporten, måste studentbostadsföretag ha rätt förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Politik på lokal, regional och nationell
nivå, såväl som lärosäten och myndigheter är med och skapar dessa förutsättningar.
Det är brist på studentbostäder på många studieorter. Att

av många olika typer av studentbostäder. Små yteffektiva

förutsättningar att bygga ändamålsenliga bostäder som

mensamma ytor som bryter isolering och främjar välmå-

bygga mer är viktigt, men minst lika viktigt är att vi har

studenterna har råd med, och att de studentbostäder som
faktiskt finns, hyrs ut just till studenter.

Enligt branschen är studentbostaden en hyresbostad

som är till för studenter vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning, där besittningsrätten är begränsad och kopplad till studierna. Någon definition i juridisk

ende. Nuvarande regelverk gynnar varken det ena eller

andra. Genom att anpassa byggregler skulle vi inte bara
kunna bygga fler och mer klimatsmarta bostäder – de

skulle också kunna byggas med bättre planlösning och till
lägre hyra. Genom att möjliggöra partiella kontrakt, skulle
vi kunna erbjuda bostäder till fler studenter.

mening finns däremot inte, men Studentbostadsföretagen

Det handlar dock inte bara om regelverk. För att råda

Förutom att undanröja tydliga problem på bostadsmark-

samverkan. Exempel i rapporten visar att det ger effekt

menar att studentbostaden bör definieras i hyreslagen.
naden skulle det öppna upp för ett anpassat regelverk
och en bättre funktion på studentbostadsmarknaden.

Till att börja med måste vi ha högre rörlighet. Studenter

behöver få tillgång till billiga och ändamålsenliga bostä-

der direkt när de söker sig till en studieort. För att uppnå

detta behöver man säkra ett begränsat besittningsskydd
för studentbostäder samt effektiva studiekontroller. Det
skulle säkerställa att studentbostäder går till studenter,
bidra till att öka omsättningen på studentbostäder och
möjliggöra för nya boendekoncept som kan avlasta
trycket vid terminsstarterna.

Studentbostaden är en genomgångsbostad som endast
används under studieåren. Att tydliggöra detta i lagstiftningen skulle inte bara möjliggöra specifika regler för

uthyrning utan även byggnation, utan att det medför oönskade regeländringar på övriga bostadsmarknaden. Om
det är något denna rapport visar är det att vi har behov
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lägenheter, stora bostäder som kan delas och mycket ge-

bot på bostadsbrist och främja en bra studietid behövs

när flera aktörer samlas. Fler kommuner bör ta vara på

studenternas bidrag till staden och prioritera studentbo-

stadsbyggande. Akademi och utbildningspolitik behöver i
högre grad inse studentbostädernas betydelse för högre

utbildning, såväl för den enskilde studenten som för hög-

skolornas internationella dragningskraft. Studentbostäder
är inte bara en bostadspolitisk fråga.

Fem viktiga åtgärder

• Definiera studentbostaden och anpassa regelverk
för uthyrning, byggnation med mera

• Möjliggör digitala studiekontroller via Ladok

• Prioritera byggande av studentbostäder på central och
campusnära mark

• Stärk samverkan kommun-akademi-studentbostads-

företag-studentorganisation – för att säkra bostadstillgång och en bra studietid

• Skapa långsiktiga spelregler för lärosätens roll på
studentbostadsmarknaden

Stort tack till
våra sponsorer!

59

60

