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Produktblad StudboAdmin 
Effektiva studiekontroller genom branschsamverkan 
Studiekontroller är avgörande för att säkra att de studentbostäder som finns faktiskt bebos av studenter. 
Manuella studiekontroller där fastighetsägaren begär in studieintyg från hyresgästen tar dock mycket 
resurser i anspråk. Det kräver löpande handpåläggning i form av påminnelsemejl, individuella frågor och 
återkoppling till enskilda studenter. När ärenden drar ut på tiden kan det skapa stress och frustration 
hos medarbetaren som utför kontrollerna, men det kan också ge en dålig kundupplevelse. Därtill 
förekommer kvalitetsproblem, dels på grund av den mänskliga faktorn i manuell hantering, dels på 
grund av att det är svårt att upptäcka förfalskade intyg.  
 
Studentbostadsföretagen vill därför erbjuda sina medlemmar en IT-lösning, StudboAdmin, för att 
hantera studiekontrollerna på ett tidseffektivt och professionellt sätt. 
 

Fördelar med StudboAdmin 
StudboAdmin förenklar arbetet med studiekontroller. Genom att systematisera arbetet så spar man 
både tid och gör det mer rättssäkert               och enklare för sina hyresgäster.  
 
Systemet är utvecklat av branschen, Studentbostadsföretagen och IT-leverantören Undén & 
Gudmundson för att följa gällande praxis och kontinuerligt förbättras                    tillsammans med de medlemmar 
som ansluter sig. 
 
Systemet läser automatiskt Ladok-dokument, verifierar dokumenten, kontrollerar mot hyresgästens 
personnummer och ger förslag på om det enskilda ärendet ska godkännas eller nekas.  
 
Inga fler listor på kontrollerade hyresgäster, mejl som kommer in med filer och oklara rutiner. Systemet 
skapar ett arbetsflöde där man först lägger in sina regler och därefter har allt samlat i en webbtjänst. 
Enkelt för hyresgästerna och enkelt för administratörerna.  
 
Gör processen personoberoende, i stället för att lita på att enskilda personer                    i organisationen kan 
genomföra arbete så dokumenteras arbetet i StudboAdmin och det blir enkelt för andra att ta vid. 
 
Automatisera information och mejl för att spara tid och vara konsekventa i er kommunikation. Inga mer 
enskilda mejl från administratörens eller en delad inkorg. I stället skickar systemet bekräftelser, 
statusuppdateringar och påminnelser. 
 
Gör det smidigt för hyresgästerna att ladda upp sina dokument och snabbt få         svar om sitt ärende. 
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Vad ingår? 
• Installation av webbtjänst med egen subdomän. 
• Uppstartsutbildning för administratörer i hur tjänsten fungerar. 
• Stöd i branschstandard för regler och krav samt kommunikationen ut till hyresgäster. 
• Support via mejl och webbmöten. 
• Full tillgång till systemet året runt. 
• Möjlighet att föreslå representant till användarrådet* 

 

Användarråd 
För att främja erfarenhetsutbyte mellan olika medlemsföretag, samt fungera som en dubbelriktad 
informationskanal mellan medlemsföretagen och leverantören Undén & Gudmundsson finns ett 
Användarråd. Genom användarrådet kan användarna av StudboAdmin påverka systemets och tjänstens 
utveckling. 
  
Användarrådet har som mål att ha två protokollförda möten per år, ett på våren och ett på 
hösten. Dessa hålls efter att studiekontroller genomförts och enkät skickats ut och sammanställts. 
(Skickas ut av Undén & Gudmundsson) 
  
I Användarrådet sitter personer med från de medlemsföretag som varit med och tagit fram 
StudboAdmin men rådet kan utökas med fler personer allt eftersom fler företag ansluter sig, dock sätts 
en gräns till max 10 personer. Studentbostadsföretagens kansli fattar beslut om vilka som ingår i 
användarrådet. Det är viktigt att rådet är representativt för bredden av användare och att medverkande 
personer har mandat att för sin organisations räkning fatta beslut i frågor gällande framtida utveckling 
av StudboAdmin. Studentbostadsföretagens projektledare för StudboAdmin är ordförande i 
användarrådet. 
 

Prismodell 
Small - under 500 studentlägenheter 
Installation och onboarding: 15 000 kr (engångskostnad) 
Årslicens: 35 000 kr 
 
Medium - mellan 500 till 1 500 studentlägenheter 
Installation och onboarding: 15 000 kr (engångskostnad) 
Årslicens: 55 000 kr 
 
Large – mellan 1 500 till 4 000 studentlägenheter 
Installation och onboarding: 15 000 kr (engångskostnad) 
Årslicens: 85 000 kr 
 
X-Large – över 4 000 studentlägenheter 
Installation och onboarding: 15 000 kr (engångskostnad) 
Årslicens: 145 000 kr 
 
Tjänsten förmedlas av Studentbostadsföretagen i samarbete med Undén & Gudmundson. Alla priser är 
exklusive moms. 


