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This report examines what students prioritize and value in student
housing. The content of the report can be used as a basis for
designing new student housing to better match students' wishes, while
the production of student housing can be made more cost effective.
This report examines which functions of a home that students
prioritize and value, and which functions students may consider
sharing with others. Additionally, the report studies whether the
designing of student housing needs to be differentiated to better
suit different groups of students. The examination has been conducted
primarily with an internet-based survey that 839 Swedish students
responded to. Thereafter an interview study was conducted with
selected students representing different groups of students. The work
has been carried out in cooperation with the Swedish real estate
company Rikshem AB. An interview study was also conducted with other
parties who are involved in and has influencing over the design of
student housing. This was done in order for the proposals presented
in the report to be useful to all involved, be feasible and
contribute to a more cost-effective construction of student housing.
As a background to the report lies the current housing shortage and
the economical difficulty in getting new construction projects with
student housing to be profitable. At the same time, there are
dissatisfaction among many students over the student housing units
that exist because of its lack of functionality and over high rents
in new housing.
The result of the study shows that students primarily prioritize the
so-called “buddy-apartment” with two students sharing a common area,
bathroom and kitchen. Secondly, students prioritize a student
apartment where they alone have all the functions in the apartment.
The result of the work also shows that students primarily prioritize
larger social areas, having their own balconies and dishwashers in
their homes. However, the former is not economically realistic to put
into practice. Students do not prioritize having a washing machine in
the apartment, larger workplace or additional storage.
Finally, recommendations are submitted for the design of new student
housing projects, and it is noted that the differences between
different groups of students do not require new housing types than
those otherwise mentioned in the report.
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SAMMANFATTNING
Rapporten handlar om vilka funktioner studenter prioriterar och värdesätter i
studentbostäder. Innehållet i rapporten kan användas som underlag vid
projektering av nya studentbostäder. Det för att studentbostäder ska stämma
överens bättre med studenters önskemål samtidigt som produktionen av
studentbostäder kan bli mer kostnadseffektiv. Rapporten undersöker vilka
funktioner i en bostad som studenter prioriterar och värdesätter och under vilka
förutsättningar studenter kan tänka sig att dela funktioner med andra. Dessutom
undersöks om studentbostadsbyggandet behöver differentieras för att bättre
passa olika grupper av studenter. Undersökningen har genomförts främst med
en enkätstudie där 839 svenska studenter svarade på en internetbaserad enkät.
Därefter genomfördes en intervjustudie med utvalda studenter som
representerade olika grupper. Arbetet har genomförts i samarbete med
fastighetsbolaget Rikshem AB. Vidare genomfördes en intervjustudie med andra
aktörer som är med och påverkar utformningen av studentbostäder. Det gjordes
för att förslagen som presenteras i rapporten ska gagna alla involverade parter,
vara realistiska och genomförbara samt bidra till ett mer kostnadseffektivt
byggande av studentbostäder.
Som bakgrund till rapporten ligger den rådande bostadsbristen och svårigheten
att få nybyggnadsprojekt med studentbostäder att gå ihop ekonomiskt. Samtidigt
så finns det ett missnöje bland många studenter över de studentbostäder som
finns, dels över bristande funktion och dels över höga hyror i nyproduktion.
Resultatet av arbetet visar att den boendeform som studenter prioriterar högst är
en så kallad kompislägenhet där två studenter delar gemensamma utrymmen,
badrum och kök. I andra hand prioriterar studenterna en studentlägenhet där en
student ensamt har alla funktion i bostaden.
Resultatet av arbetet visar även att studenter främst prioriterar större sociala ytor,
egen balkong och diskmaskin i bostaden. Dock är det förstnämnda inte
ekonomisk realistiskt att införa i praktiken. Studenter prioriterar inte att ha
tvättmaskin i lägenheten, större arbetsplats eller förvaring.
Slutligen lämnas rekommendationer för utformningen av studentbostäder och
det konstateras att de skillnader som finns mellan olika grupper av studenter inte
kräver några nya boendetyper än de som i övrigt tas upp i rapporten.
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FÖRORD
Denna rapport redovisar för det examensarbete som utgör det avslutande
momentet på högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik vid Uppsala
universitetet. Arbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts mellan mars och
juni 2017.
Ett stort tack riktas till Rikshem AB i Uppsala, som arbetet har utförts i samarbete
med. De har bidragit med arbetsplats under tiden för arbetet, oersättlig kunskap
inom ämnet samt finansiellt och logistiskt stöd för att få ut enkäten som arbetet
grundar sig på. Utan detta stöd hade arbetet inte varit möjligt. På Rikshem ska
Sofie Wretström, som har varit vår handledare, ha ett särskilt tack för att bland
annat ha hjälp till med insamling av information och förmedling av kontakter.
Ett särskilt tack riktas även till Zeev Bohbot, arkitekt och universitetsadjunkt vid
KTH, som har varit ämnesgranskare för arbetet. Hans kunskap och engagemang
i ämnet har varit upplyftande och oerhört lärorikt. Zeev har dessutom förstått
och hjälpt oss att utveckla våra frågeställningar från första mötet vilket har lett
fram till det arbete vi ser idag.
Tack till vänner och familj som har lagt sitt stöd, engagemang och sin expertis på
att hjälpa oss få ett så bra arbete som möjligt.
Slutligen ska alla som har bidragit med åsikter och kunskap i intervjuer och
enkätundersökningen ha ett stort tack.

Uppsala, maj 2017
Edwin Hovemyr och Ludvig Rostvik
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FÖRKORTNINGAR OCH BEGREPPDEFINITIONER
BBR

Boverkets byggregler.

Besökstillgänglighet Att delar i bostaden, så som daglig samvaro, matplats,
entré och uteplats, är tillgängliga för personer i rullstol.
Rullstolsanpassade funktioner, så som toalett och
dusch, kan delas med upp till tolv bostäder i en
fastighet.
Betjäningsarea

Den yta runt en möbel eller funktion i bostaden som
krävs för att anses vara tillgänglig.

Biarea

Ytor i fastighet som inte är boarea.

Boarea

Yta i fastighet som är användbar för boende.

Bruksvärde

Lägenhetens praktiska värde ur hyresgästens
synvinkel. Det är vad som, i Sverige, styr tillåten hyressättning på hyresrätter.

Kompislägenhet

Bostad där flera studenter kan dela på funktioner,
exempelvis matplats, arbetsplats, kök och hygienutrymme. Får högst vara 55m2 enligt BBR (Boverket,
2015).

Korridorsrum

Bostad där flera studenter delar på funktioner så som
daglig samvaro, matplats och kök. Vanligt att även dela
funktioner som toalett och dusch.

Netigate

Internetbaserat enkätverktyg.

PBL

Plan- och bygglagen (SFS 2010: 900, u.d.)

Radioknapp

Grafisk symbol vid val i enkät som låter användaren
endast välja ett av flera fördefinierade alternativ.

SIS

Swedish Standards Institute.

Studentlägenhet

I detta arbete syftar vi på bostad för en student, med
sänkta funktionskrav, som får högst vara 35m2 enligt
BBR (Boverket, 2015).
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Tillgänglighet

Att hela bostaden, och även vägar till och från
bostaden, är tillgängliga för personer med nedsatt
rörelse eller orienteringsförmåga samt för personer i
rullstol.

Ungdom

Personer som är 18–26 år

x

INNEHÅLL
1.

2.

3.

INLEDNING ........................................................................................................... 1
1.1

Introduktion ..................................................................................................... 1

1.2

Syfte ................................................................................................................... 2

1.3

Mål ..................................................................................................................... 3

1.4

Avgränsningar ................................................................................................. 3

BAKGRUND ........................................................................................................... 5
2.1

Bostadsbrist ...................................................................................................... 5

2.2

Lagar och regler ............................................................................................... 8

2.3

Svensk standard .............................................................................................. 9

2.4

Studenternas inställning............................................................................... 10

METOD.................................................................................................................. 11
3.1

Val av metod .................................................................................................. 11

3.2

Litteraturstudie .............................................................................................. 11

3.3

Enkät ............................................................................................................... 11

3.3.1

Utformning och design ......................................................................... 12

3.3.2

Teori ......................................................................................................... 13

3.3.3

Marknadsföring och spridning ............................................................ 13

3.3.4

Beräkningar av resultat ......................................................................... 14

3.4

3.4.1

Intervju av studenter ............................................................................. 15

3.4.2

Intervju av andra aktörer ...................................................................... 17

3.5
4.

Intervjuer ........................................................................................................ 15

Beräkning av genomförbarhet ..................................................................... 18

RESULTAT ............................................................................................................ 19
4.1

Enkätens respondenter ................................................................................. 19

4.2

Funktioner studenter prioriterar och värdesätter .................................... 21

4.2.1

Funktioner som prioriteras ................................................................... 21

4.2.2

Funktioner som värdesätts ................................................................... 22

4.2.3

Värdering av olika standardnivåer på kök ........................................ 23

4.3

Delning av funktioner................................................................................... 24

4.3.1

Prioritering av boendeform .................................................................. 25

xi

4.3.2
4.4

Skillnader mellan grupper ........................................................................... 26

4.4.1

Studietid................................................................................................... 27

4.4.2

Utbildningsinriktning ............................................................................ 29

4.4.3

Inkomst .................................................................................................... 31

4.4.4

Prioritering av boendeform .................................................................. 33

4.4.5

Prioritering av funktioner i bostaden .................................................. 34

4.5

Andra aktörers prioriteringar ...................................................................... 37

4.5.1

Förvaltning .............................................................................................. 37

4.5.2

Ekonomi vid nyproduktion .................................................................. 38

4.5.3

Trivsel och hållbarhet ............................................................................ 39

4.6

5.

Värdesättning på funktionsdelning ..................................................... 26

Beräkning ekonomisk genomförbarhet ...................................................... 40

4.6.1

Egen balkong........................................................................................... 41

4.6.2

Större sociala ytor ................................................................................... 41

4.6.3

Prisuppgifter andra funktioner ............................................................ 41

4.6.4

Boendeformer.......................................................................................... 42

ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................ 43
5.1

Funktioner som prioriteras och värdesätts ................................................ 43

5.2

Boendeutformning......................................................................................... 44

5.2.1

Boendeformer.......................................................................................... 45

5.2.2

Dela funktioner ....................................................................................... 46

5.3

Skillnader mellan grupper ........................................................................... 47

5.3.1

Studietid................................................................................................... 48

5.3.2

Utbildningsinriktning ............................................................................ 48

5.3.3

Inkomst .................................................................................................... 49

5.3.4

Prioritering av boendeform .................................................................. 49

5.3.5

Prioritering av funktion ......................................................................... 50

5.4

Andra aktörers prioriteringar ...................................................................... 50

5.5

Kostnadseffektiva lösningar......................................................................... 51

xii

5.5.1

Boendeformer.......................................................................................... 52

5.5.2

Ekonomisk genomförbarhet ................................................................. 53

5.6
6.

SLUTSATSER ....................................................................................................... 57
6.1

Rekommendationer....................................................................................... 57

6.1.1

Funktioner i bostaden............................................................................ 57

6.1.2

Boendeformer ......................................................................................... 58

6.1.3

Differentiering ........................................................................................ 59

6.2
7.

Metod och genomförande ............................................................................ 55

Framtida studier ............................................................................................ 59

REFERENSER ....................................................................................................... 61
7.1

Litteraturförteckning .................................................................................... 61

7.2

Litteratur i litteraturstudie ........................................................................... 64

7.2.1

Rapporter från Boverket ....................................................................... 64

7.2.2

Andra rapporter ..................................................................................... 64

7.2.3

Examensarbeten ..................................................................................... 65

BILAGOR:
BILAGA 1 - Tabeller
BILAGA 2 - Enkät
BILAGA 3 - Enkätsvar
BILAGA 4 - Transkriberingar
BILAGA 5 - Affisch

B1.1
B2.1
B3.1
B4.1
B5.1

xiii

xiv

Kap 1. Inledning

1. INLEDNING
Bostadsbristen i Sverige har blivit allt mer påtaglig. I stora städer och lärosäten
är problematiken periodvis akut och studenter är ofta särskilt utsatta. Därför
behöver byggandet av studentbostäder öka, men för att det ska vara möjligt
måste det bli mer kostnadseffektivt att bygga studentbostäder. Tidigare
undersökningar har gjorts i syfte att utforma nya typer av studentbostäder, då
har fokus främst cirkulerat kring vad studenter önskar sig. Dock har ingen
undersökning gjorts som undersöker hur studenter prioriterar mellan olika
funktioner, eller om det finns skillnader i prioritering mellan olika grupper av
studenter.

1.1 Introduktion
Allt fler personer i Sverige väljer möjligheten att studera på högskola och
universitet, år 2016 fanns det över 400 000 studenter i Sverige vilket innebär en
dubblering under de senaste 25 åren. Det ökade antalet studenter leder till en allt
större inflyttning till landets lärosäten vilket sätter press på bostadsmarknaden.
Samtidigt växer Sveriges befolkning i stort vilket också leder till ökad efterfrågan
på bostäder.
Sedan 1980-talet har nybyggnationen av bostäder inte motsvarat den ökade
efterfrågan på bostäder som funnits. Det har resulterat i den bostadsbrist som de
senaste åren har blivit särskilt omdiskuterad i samhällsdebatten. Studenter är en
särskilt utsatt grupp då de ofta är resurssvaga och saknar tidigare kopplingar till
orten de studerar på vilket försvårar inträdet på bostadsmarknaden.
Vid flera lärosäten har problematiken blivit så svår att nyblivna studenter väljer
att tälta vid terminsstart för att kunna studera. Andra väljer istället att tacka nej
till sin utbildningsplats då de inte har lyckats hitta något boende. Det leder till en
förlustsituation både för den enskilde som drabbas och för samhället i stort.
Under 2016 finns det ett behov av 16 500 nya studentbostäder i Sverige
(Hyresgästsföreningen, 2017). Dock är det många studentbostäder som aldrig
blir byggda på grund av att avkastningen på projekten beräknas bli små eller
obefintliga. Möjligen har det sin förklaring i svårigheten att kunna ta in
hyresintäkter, som motsvarar utgifterna för att bygga bostäderna, som är
begränsad på grund av studenters låga inkomster.
De studentbostäder som byggs upplevs av många studenter som för trånga och
inte anpassade för deras behov. Flertalet tidigare examensarbeten och andra
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rapporter har behandlat frågan om vilka behov studenter har och hur de vill att
sina bostäder ska se ut. Människor har ofta höga förväntningar, lätt för att ställa
krav och kan ställa motstridiga krav. Därför riskerar svaren från sådana
undersökningar att resultera i en fördyring av studentbostäder då ytterligare
önskemål läggs till en redan hög produktionskostnad. Denna rapports kärnfråga
är därför hur studenter prioriterar mellan olika funktioner i bostaden och vilka
funktioner de kan tänka sig att dela för att kunna sänka produktionskostnaderna.
Samtidigt blir studenter ofta behandlade som en homogen grupp med liknande
behov, vanor och önskemål vilket inte är fallet. Därför undersöks även om det
finns olika subgrupper bland studenter med olika behov och prioriteringar, när
det kommer till bostäder. Tidigare rapporter har även väckt frågan huruvida ett
mer differentierat byggande av studentboenden behövs, bland annat väckte
Boverket frågan i sitt förslag till regeländringar för studentbostäder (Boverket,
2013).
Förhoppningen är att rapporten ska kunna fungera som underlag vid
projekteringen av studentbostäder. På så sätt ska nya studentbostäder bättre
stämma överens med studenternas prioriteringar samtidigt som det blir mer
kostnadseffektivt att bygga studentbostäder.

1.2 Syfte
Denna rapport har syftat till att undersöka studenters prioriteringar i bostäder
för att finna mer kostnadseffektiva utformningar av studentbostäder vilket ska
leda till att fler studentbostäder byggs.
För att uppnå syftet undersöktes följande frågeställningar:
1. Hur prioriterar och värdesätter studenter olika funktioner i bostaden?
2. Vilka funktioner i bostaden kan studenter tänka sig att dela med andra
personer?
3. Prioriterar och värdesätter olika grupper bland studenter, vad som anförs
under frågeställning 1 och 2, olika?
4. Vilka prioriteringar vid produktion av nya studentbostäder har andra
inblandade aktörer? Exempel på aktörer är beställare, förvaltare och
projektörer. Finns det samband mellan dessa aktörers och studenternas
prioriteringar?
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1.3 Mål
Genom att undersöka det som anförs under 1.2 Syfte ska rapporten kunna
användas som underlag vid planering och projektering av studentbostäder.
Att studentbostäder i högre grad utformas med de funktioner studenter
prioriterar och värdesätter mest, samtidigt som arbetet bidrar till att byggandet
av studentbostäder blir mer kostnadseffektivt.

1.4 Avgränsningar
Rapporten utgör den huvudsakliga examinationen för ett examensarbete på 15
högskolepoäng och har arbetats fram under en tioveckorsperiod. Det innebär att
ett antal avgränsningar av arbetet har gjorts för att det tidsmässigt skulle stämma
överens med examensarbetets omfattning. Det fanns även flertalet tidigare
examensarbeten berörande studentbostäder som också utgjorde en naturlig
avgränsning för detta arbete.
Den undersökning som rapporten grundades på utfördes främst bland studenter
i Uppsala. Från tidigare undersökningar visste vi att attityder, vanor och
prioriteringar bland studenter skiljs åt mellan mindre och större lärosäten i
landet (Studentbostadsföretagen, White, SSSB, 2015). Slutsatserna i denna
rapport bedöms därför främst kunna appliceras på studenter på större orter i
Sverige, orter i kommuner med fler än 100 000 invånare.
Arbetet, som presenteras i rapporten, har varken utvärderat eller utformat
förslag på planlösningar, utformning eller gestaltning av studentbostäder.
Arbetet behandlade endast nyproduktion av studentbostäder enligt de lagar och
regler som var gällande vid examensarbetets genomförande. Således
diskuterades eller togs ingen ställning till om lagar eller regelverk borde
förändras för att underlätta byggandet av studentbostäder. Däremot kan
rapporten användas som underlag för ett sådant förändringsarbete i framtiden.
Slutligen bör det noteras att frågor angående upplåtelseform, läge och funktioner
i bostadens omgivning har undersökts för Rikshems räkning i den enkät som
skickades till studenter. Dessa frågor har inte tagits upp i detta arbete.
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2. BAKGRUND
Detta avsnitt ämnar ge läsaren en övergripande insyn i de faktorer som påverkar
utformning och produktion av studentbostäder i Sverige. Bostadsbrist råder i
nästan hela landet men samtidigt är det svårt att få de ekonomiska kalkylerna för
nyproduktion av bostäder att gå ihop.

2.1 Bostadsbrist
Bristen på bostäder har fått en allt större plats i den svenska samhällsdebatten,
de senaste åren har det dessutom blivit en allt hetare politisk fråga. Under 2016
angav 255 av 290 kommuner i Sverige att de har bostadsbrist (Boverket, 2017), 94
% av landets befolkning levde samma år i en kommun med bostadsbrist
(Hyresgästsföreningen, 2017). Värst är situationen i storstadsregionerna och vid
större lärosäten.
Efter den ekonomiska krisen i början av 1990-talet rasade bostadsbyggandet i
Sverige utan att återhämta sig (Bjurenvall, 2012). Först sedan 2011 finns en
obruten trend av ökat bostadsbyggande, dock utan att ha kommit upp i det tidiga
90-talets nivåer. Detta visualiseras i Figur 2.1. Den låga produktionen i
kombination med befolkningsökningen har lett till ett stort underskott på
bostäder. Idag beräknades ett behov finnas på 710 000 nya bostäder fram till år
2025, det för att bostadsbyggandet ska hålla jämna steg med
befolkningsökningen. Dock skulle det kräva en byggtakt på 88 000 bostäder om
året (Boverket, 2016). Under 2016, som av många anses vara ett rekordår,
byggdes drygt 42 000 bostäder i Sverige, alltså krävs mer än en fördubbling om
behovet ska fyllas under det kommande decenniet (SCB, 2017).
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Årtal

Figur 2.1 Statistik över bostadsbyggande
i Sverige
Antal färdigställda bostäder
Källa: SCB
Den ekonomiska påverkan som bostadsbristen har på den svenska tillväxten har
blivit allt mer påtaglig. Personer som får nya arbetsmöjligheter eller
utbildningsplats på en annan ort har svårt att finna ny bostad. Det har
naturligtvis stor inverkan på den enskildes möjligheter och utveckling men det
har också en betydande påverkan på landets tillväxt (Bjurenvall, 2012).
Hyresgästföreningen gjorde 2013 en undersökning av bostadsbristens
omfattning bland studenter i Sverige. De konstaterade att 89 100 studenter
saknar men vill ha egen bostad och att 30 520 studenter bor kvar hemma hos
föräldrar. Störst är problemet i storstadsregionerna och vid stora lärosäten
(Hyresgästföreningen, 2013). Studenter är särskilt utsatta för bostadsbristen av
flera anledningar. Studenter är en generellt resurssvag grupp som exempelvis
saknar det sparkapital som krävs för att få lån till att köpa en bostad. Studenter
är ofta nya på orten och saknar därför ofta nödvändiga kontaktnät eller ködagar
i bostadsköer som krävs. Dessutom har byggnationen av små bostäder, som
studenter främst söker och har råd med, varit nästintill obefintlig sedan 90talskrisen. Samtidigt har antalet studenter fördubblats under samma tid vilket
illustreras i Figur 2.2 (Universitetskanslersämbetet, 2017).
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Årtal

Figur 2.2

Statistik över antalet registrerade studenter i Sverige.
Källa: Universitetkanslerämbetet (2017)

Samtidigt finns det stora problem att få ekonomisk avkastning på projekt med
studentbostäder. Det beror på att studentbostäder oftast har en högre
kvadratmeterkostnad på grund av högre installationstäthet vilket kommer av att
det blir fler kök, badrum och andra installationsdragningar på mindre yta. Högre
produktionskostnader leder till högre hyror som ofta blir högre än vad studenter
kan betala.
Regeringen har de senaste åren försökt med ekonomiskt stöd för att öka
produktionen av bostäder, där ibland studentbostäder. Byggherrar som väljer att
bygga nya hyresrätter och studentbostäder under perioden 2016–2019 kommer
att kunna ta del av 11,3 miljarder kronor i ekonomiskt stöd (Regeringskansliet,
2016). Dock har regering fått kritik för åtgärden som anklagas för att vara
missriktad och orealistisk. Bland annat har regeringen satt ett tak för hur hög
hyra bostäder, byggda med stödet, får ha. Taket anses vara alldeles för lågt vilket
gör att svårigheten att få avkastning på projekt med studentbostäder inte löses.
Andra menar att det främsta hindret för ökat byggande inte är ekonomiskt utan
beror på att storstäderna saknar mark att bygga på (Mothander, 2015).
Studenterna i Uppsala är bland de värst drabbade. För att få ett korridorsrum
behöver en student minst 12 månader i bostadskö, för att få en studentlägenhet
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krävs ofta mer än 48 månader. Det gör att många nyblivna studenter står utan
egen bostad vid terminsstart (SFS, 2016).
Byggtakten för bostäder är idag hög i Uppsala, länet har den högsta i landet per
capita (Länsstyrelsen i Uppsala län, 2017). Under 2016 färdigställdes 1 680 nya
bostäder (SCB, 2017), Uppsala kommun har som mål att producera 3000 nya
bostäder årligen (Pelling, 2016). Fram till 2018 beräknas 1 650 nya
studentbostäder byggas i Uppsala, men då kommer ändå bara en tredjedel av
behovet att täckas (Evidens, 2015). Sett till hur många studenter och befintliga
studentbostäder Uppsala har så är byggandet av nya studentbostäder lågt
jämfört med andra lärosäten (Studentbostadsföretagen, 2016).

2.2 Lagar och regler
Byggandet av nya studentbostäder regleras av ett antal lagar och regler. Planoch byggnadslagen (SFS 2010: 900, u.d.), plan- och byggförordningen (SFS 2011:
338, u.d.) och Boverkets byggregler (BBR) är de huvudsakliga nationella
regelverk som regler planering, utformning och uppförandet av bostäder. Varje
kommun har planmonopol på hur mark och vatten ska användas inom dess
gränser. Genom att fastställa detaljplaner och bygglov reglerar kommunen var
och hur studentbostäder får byggas.
På regeringens uppdrag genomförde Boverket förändringar av BBR för just
studentbostäder i syfte att göra de enklare och billigare att bygga (Boverket,
2013). Från 2015 blev det tillåtet för alla bostadens funktioner att finnas i samma
rum, undantaget hygienutrymmen. Kök tillåts också byggas mindre och
funktionerna matplats, arbetsplats och social yta får kombineras. Därtill
introducerades möjligheten att bygga större studentbostäder, så kallade
kompislägenheter. Där togs kravet på avskiljbarhet mellan kök och sociala ytor
bort för kompislägenheter med en boarea på högst 55m2 (Boverket, 2015). De nya
reglerna leder till att studentbostäder kan byggas mindre och billigare. Dessa
lättnader av regelverken gjordes specifikt för studentbostäder då de inte ses som
en permanent bostad som ska fungera under en längre tid på samma sätt som ett
konventionellt boende.
På senare år har en diskussion förts om huruvida även tillgänglighetskrav i
studentbostäder behöver ses över. Exempelvis Norge har förändrat sitt regelverk
till att endast 20% av bostäderna behöver byggas med full tillgänglighet medans
övriga bostäder får byggas med så kallad besökstillgänglighet. Vissa sakkunniga
anser även att 20 % är en för hög andel (Örnhall, 2013) då endast sex procent av
den vuxna befolkningen lever med rörelsenedsättningar som kräver full
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tillgänglighetsnivå (SCB, 2017). Bland de aktörer som hyr ut studentbostäder ser
man inga potentiella problem med att bara en andel av bostadsbeståndet skulle
ha full tillgänglighetsnivå. Det beror på att omsättningen av studentbostäder är
så pass hög att det inte skulle vara något bekymmer att garantera personer med
funktionsnedsättning ett boende med full tillgänglighetnivå. Förändringar av
tillgänglighetskraven i Sverige har undersökts i flertalet rapporter, senast av
Boverket (Boverket, 2016) på uppdrag av regeringen. Boverket kom då fram till
att förändringar av tillgänglighetskraven i bostäder inte kan ske endast med
regeländringar i BBR. Förändringar skulle också krävas i plan- och
byggnadslagen (SFS 2010: 900, u.d.) och diskrimineringslagen (SFS 2008:567,
u.d.). Alla sådana förslag på ändring av tillgänglighetskraven har stött på hårt
motstånd från funktionshindrades intresseorganisationer.

2.3 Svensk standard
Utöver lagar och regler finns även ett antal standarder som styr hur bostäder
utformas i Sverige. SIS är den organisation som arbetar fram de flesta av dessa
standarder.
Utformningen av bostäder påverkas i hög grad av standarderna för bostäders
invändiga mått, SS 91 42 21: 2006, och bostäders funktionsplanering, SS 91 42 22:
2006. Där specificeras invändiga mått, så kallade betjäningsarea, som bostaden
måste ha med hänseende på tillgänglighetskrav och bostadens funktioner.
Exempel på hur sådana krav framställs i standarden framgår av Figur 2.3.

Figur 2.3 Exempel på hur krav på betjäningsarea formuleras i SS 91 42 21:2006
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Även då standarderna inte är tvingande så som PBL och BBR så är de oftast
ställda som krav från beställare eller kommunen vid ny- eller ombyggnad av
bostäder. Standarderna har därför stor inverkan på hur liten en bostad kan
byggas och hur ytorna i bostaden fördelas på olika funktioner.

2.4 Studenternas inställning
Dagens unga är generellt individualistiska och ställer högre krav på en privat
sfär. Det leder till att de är mindre troliga att vilja dela boende och funktioner så
som kök och hygienutrymmen med andra (Studentbostadsföretagen, White,
SSSB, 2015). Det har i sin tur lett till att de studentbostäder som byggs mestadels
är enrumslägenheter med eget kök och badrum. Flera fastighetsbolag har också
valt att bygga om befintliga korridorsrum till enrumslägenheter på grund av
svårigheten att få korridorsrummen uthyrda. Under 2016 byggdes 1 652 stycken
studentlägenheter i Sverige men bara två projekt var med korridorer
(Studentbostadsföretagen, 2017). Då enrumslägenheter är mer installationstäta,
med egna kök och hygienutrymmen, än större lägenheter och korridorsrum så
blir byggkostnaden högre per kvadratmeter. Den högre byggkostnaden påverkar
i sin tur hyressättningen för bostaden vilket leder till boendekostnader som
många studenter anser vara för höga.
Individualismen leder också till ökade krav på differentiering av boenden
(Hårsman, 2007), att de ska vara mer personliga. Det finns flera undersökningar
som visar på att personer som vet att många andra personer har likadana
boenden trivs sämre i det egna boendet.
På grund av bostadsbrist och höga hyror delar många studenter idag små
bostäder på ett sätt som de inte är planerade för. Exempelvis är det vanligt att två
personer delar en enrumslägenhet eller att en person bor i vardagsrummet i en
större lägenhet. Det ställer nya krav på möjlighet till anpassning av bostaden för
att göra det möjlighet att utföra olika aktiviteter samtidigt eller för att få en privat
sfär.
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3. METOD
Detta avsnitt ämnar ge läsaren insyn i hur arbetet har gått till och vilka metoder
för undersökningen som har använts.

3.1 Val av metod
Arbetet påbörjades med en omfattande litteraturstudie för att ha en teoretisk
grund i ämnet att bygga de undersökande studierna på.
Redan tidigt under arbetet ansågs en internetbaserad enkät vara en passande
metod för att undersöka vad som anförs i 1.2 Syfte och 1.3 Mål. Det skulle ge
goda förutsättningar för att få kvantitativa data att dra slutsatser från.
Efter diskussion med ämnesgranskaren kompletterades den kvantitativa studien
med en kvalitativ studie i form av intervjuer. Intervjuer hålls med både studenter
och andra aktörer som är involverade i planering och projektering av
studentbostäder.
Slutligen sammanställs och analyseras den insamlade informationen från
enkätundersökningen och intervjuerna.

3.2 Litteraturstudie
Examensarbetet inleddes med en litteraturstudie med syfte att fördjupa
kunskapen om ämnet. Studien möjliggjorde också en kartläggning av vad som
har tidigare undersökts i närbesläktade arbeten. Främst undersöktes tidigare
examensarbeten, rapporter från intresseorganisationer samt rapporter från
Boverket. Den litteratur som har studerats redovisas i 7.2.
Kunskapsbasen från litteraturstudien har legat till grund för den enkät som
skickades ut till studenter och även för de intervjuer som genomförts.

3.3 Enkät
Enkätstudien utgjorde den kvantitativa undersökning som låg till grund för detta
arbete. Genom det internetbaserade enkätverktyget Netigate kunde studenter
medverka i undersökningen mellan 7 april och 1 maj 2017. Hur enkäten var
utformad och vilka frågor som ställdes finns i Bilaga 2.
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3.3.1 Utformning och design
Med en internetbaserad enkät kunde en stor mängd data från många olika
personer enkelt samlas in och sammanställas på kort tid. Resultatet från enkäten
kunde enkelt filtreras efter olika svar och samband för att kunna göra relevanta
jämförelser. Vid en första tanke planerades gratistjänsten ”Google forms” att
användas. Dock hade verktyget begränsade möjligheter att samordna, hantera
och läsa ut större datamängder. Rikshem hade tillgång till ett internetbaserat
enkätprogram vid namn Netigate som istället användes, där det var enklare att
filtrera svar och justera enkätens utseende.
Enkätens utseende, innehåll och användarvänlighet var viktigt för att få in
väsentliga data. Skulle enkäten vara visuellt otydlig eller luddigt formulerad
skulle många enkätsvar kanske inte avspegla läsarens egentliga åsikt. För att
undvika detta reviderades den ständigt.
Då många av de som deltog i undersökningen inte skulle vara fullt insatta i hur
bostadsproduktion ser ut och fungerar idag så var det viktigt att göra tydliga
figurer med förklarade text för att få största möjliga förståelse. Till detta
användes huvudsakligen ritningsprogrammet Revit där både exempel på
planlösningar och visuella exempel på olika funktioner kunde ritas. För att
enklare kunna skriva förklarande texter till figurerna och garantera att de
hamnade intill rätt bild i enkäten så skrevs figurtexten in i bilden. Detta gjordes i
bildredigeringsprogrammet Photoshop.
Under framställningen av enkäten så testades den löpande främst på handledare,
ämnesgranskare och andra anställda på Rikshem. När en nästan färdig version
av enkäten tagits fram så testades denna i en pilotomgång. Till pilotomgången
valdes främst personer som inte är bevandrade i ämnet men som har god
erfarenhet av kommunikation, i bild och text, för att enkäten skulle bli så tydlig
som möjligt, både visuellt och språkligt. Många goda påpekanden och åsikter
kom fram under pilotomgången som kunna användas för att förbättra enkäten.
Det framkom att enkäten tog cirka 15 minuter att genomföra.
I dagens samhälle där de flesta har en ”smartphone” med möjlighet att bläddra
genom websidor så ansågs det väsentligt att enkäten var anpassad att fungera
bra på dessa enheter. Det blir en något annorlunda disposition av skärmyta vilket
måste tas i beaktning. Målet var att studenter enkelt skulle kunna fylla i enkäten
exempelvis på rasten, bussen eller när det passade. Då krävs en god
mobilanpassning för att göra detta möjligt. Vid test av enkäten på ”smartphone”
framkom det att enkätens anpassning var dålig. Bilder och radioknappar var
märkligt placerade och det var mycket svårt att förstå. Åter vid skissbordet
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ändrades layouten totalt. Ett helt annat tema togs fram för att göra enkäten
anpassad till mobiltelefoner.
För att resultatet från enkäten skulle vara tillämpligt i verkligheten så var det
viktigt att enkätfrågorna var så väl anpassat till verkliga förutsättningar som
möjligt. Extra noggrannhet lades därför på att försäkra om att de frågor, förslag
och summor som angavs som alternativ var likvärdiga och genomförbara. Detta
för att undvika att resultatet av arbetet blir ett uttryck för studenters önskningar
i stället för prioriteringar vid rådande förutsättningar på studentbostadsmarknaden.

3.3.2 Teori
En översikt genomfördes över de krav som finns på enkäten för att bedöma
resultatens säkerhet. Det ansågs nödvändigt för att kunna bedöma hur många
enkätsvar som behövde samlas in för att på ett tillfredsställande sätt kunna
representera studenter på orter i Sverige med fler än 100 000 invånare.
Populationen som undersöktes, studenter i större svenska städer, bestod av cirka
257 097 studenter (UKÄ, 2015). Långt ifrån alla studenter studerar på heltid, vissa
läser endast en eller några fristående kurser. Dock så användes den totala siffran
då denna rapports syfte och mål även berörde de studenter som inte studerar på
heltid.
En grov uppskattning av hur många enkätsvar som skulle behövas för att
representera populationen gjordes med hjälp av en uppskattning av
konfidensintervallet. Konfidensintervallet är en beräkning av sannolikheten för
att ett slumpmässigt svar på enkäten stämmer in på populationens uppfattning i
stort, en högre sannolikhet innebär ett större konfidensintervall (Rydén, 2015).
Det kunde för den aktuella populationen uppskattas att drygt 400 svar krävdes
för ett konfidensintervall på 95% (Survey Monkey, 2017). Med de 839 fullständiga
enkätsvaren på den genomförda enkäten så innebär det att mer än dubbelt så
många enkätsvar, än vad som krävdes, samlades in.

3.3.3 Marknadsföring och spridning
Det var en viktig prioritering i arbetet att få så många svar på enkäten från
studenter som möjligt. För att nå ut till studenter användes flera olika medier och
taktiker. De metoder som användes för spridning av enkäten gav mycket bra
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resultat, det tillsammans med den möda som lades på utformningen av enkäten
antas ligga bakom den mycket höga svarsfrekvens som uppnåddes.
För att förbättra förutsättningarna för att studenter skulle ta sig tid att genomföra
enkäten ordentligt ansågs det nödvändigt med någon typ av belöning som
motivation. Rikshem tog då på sig att bekosta 300 biobiljetter att dela ut till de
första 300 studenter som genomförde enkäten.
Enkäten spreds på sociala medier för att enkelt nås av många studenter. Rikshem
skickade även ut enkäten till de studenter i Uppsala som bor i deras bostäder
samt till alla studenter som står i deras bostadskö vilket omfattar cirka 5 000
studenter. Rikshem lade även upp länken på deras webbportal där de boende
loggar in för att se ködagar, hyresavier, felanmälningar och liknande. Slutligen
togs även en affisch fram med hjälp av Rikshems kommunikationsavdelning.
Drygt 30 stycken affischer sattes upp i Rikshems trappuppgångarna i områden
där det bor många studenter, på Uppsalas studentnationer och på Uppsala
universitetets olika campus. Affischen redovisas i Bilaga 5.

3.3.4 Beräkningar av resultat
För att kunna dra slutsatser om vilka funktioner i bostaden som respondenterna
prioriterade mest, i 4.2.1 och 4.4, så räknades resultatet från enkätsvaren om till
en mer jämförbar enhet. Prioriteringarna beräknades om till en procentsats enligt
funktion 3.1. Procentsatsen motsvarar hur stor andel av den genomsnittliga
respondentens totala antal röster som funktionen har fått, där varje respondent
hade två röster per funktion i bostaden.
𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝å 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ×2

(3.1)

Om en funktion har fått 100% så innebär det således att alla respondenter
prioriterade den funktionen varje gång den har funnits som alternativ. Har
funktion fått 50% så har varannan respondent prioriterat den varje gång eller så
har alla respondenter prioriterat den hälften av gångerna.
På motsvarande vis beräknades prioriteringarna av olika boendeformer i enkäten
om enligt funktion 3.2. Procentsatsen för boendeformen motsvarar hur stor andel
av den genomsnittliga respondentens totala antal röster som boendeformen har
fått, där varje respondent hade två röster per boendeform.
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𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑟𝑟ö𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑝𝑝å 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ×2

(3.2)

Beräkningar av prioritering av boendeform och funktioner i bostaden, enligt
funktion 3.1 och funktion 3.2, beräknades igen i 4.4 för olika grupper av
studenter. För det ändamålet delades studenterna in i olika grupper efter olika
kriterier.
Valet av grupper gjordes efter en analys av enkätsvaren i stort med syfte att finna
prioriteringsmönster och grupper av betydande storlek som typiskt inte tyckte
som majoriteten av studenter. Till en del valdes grupper utefter egenskaper hos
respondenterna som kunde antas ha en större påverkan på prioriteringar. De
egenskaper som valdes är studietid vid eftergymnasial utbildning,
utbildningsinriktning och inkomst. Till den andra delen valdes grupper med
syfte att synliggöra prioriteringar hos grupper som kunde anses vara i minoritet
eller en ytterlighet bland studenter. Därför gjorde nedbrytningar på studenter
som alltid prioriterade eget respektive det billigaste boendet, samt som
prioriterade en viss typ av funktioner, exempelvis förvaring.

3.4 Intervjuer
Intervjuer genomfördes för att komplettera arbetets kvantitativa studie, enkäten,
med en kvalitativ studie. Det för att ge en djupare förståelse om studenters svar
på enkäten och bättre kunna identifiera de samband som omnämns i rapportens
syfte. Intervjuer genomfördes även med andra aktörer som har en påverkan på
hur studentbostäder planeras och utformas. Det för att få en ökad förståelse och
finna samband mellan studenters och de andra aktörernas prioriteringar.

3.4.1 Intervju av studenter
För intervjuerna med studenterna valdes att hålla personliga, halvstrukturerade
intervjuer. Intervjuformen valdes då intervjuns syfte var att studenterna själva
skulle få analysera och redogöra för det egna enkätsvaret samtidigt som
studenten ansågs ha en grundläggande förståelse för ämnet då de redan hade
genomfört enkäten. På så sätt gavs en mer kvalitativ information om de
prioriteringar och värdesättningar studenten hade demonstrerat i enkäten.
Studenten hade viss frihet att själv styra vilka delar av enkäten som diskuteras
då detta var en del av att se vad studenter från olika grupper fokuserar på och
därmed prioriterar.
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Studenterna som intervjuades valdes ut efter att ha uppgett i enkäten att de var
villiga att deltaga vid intervjuer. De fick sedan boka in sig själva på en intervjutid
via det internetbaserade schemaläggningsprogrammet Doodle. Intervjuerna
med studenter genomfördes 25–26 april på Ångströmlaboratoriet och 27 april på
Ekonomikum i Uppsala.
Inför intervjuerna identifierades fem grupper att undersöka skillnader emellan.
Det var en del i att undersöka om byggandet av studentbostäder behöver
differentieras för olika typer av studenter. Grupperna identifierades genom att
ett preliminärt resultat av enkätundersökningen togs ut den 24 april 2017 och
analyserades. Grupperna som identifierades ansågs intressanta då det gick att se
skillnader i enkätsvaren mellan dem. De fem grupper redovisas i Tabell 3.1.
Tabell 3.1 Identifierade grupper för intervjuer av studenter
Grupp

Definition

A
B
C
D
E

Har studerat högst två terminer på eftergymnasial utbildning.
Har studerat fler än åtta terminer på eftergymnasial utbildning.
Studerar på studiestudieintensiv utbildning, ex. jurist.
Studerar högskoleingenjörsutbildning.
Studerar diverse humaniora.

Totalt genomfördes 15 intervjuer, tre studenter ur varje grupp. De 15 studenter
som deltog i intervjuerna redovisas i Tabell 3.2. Intervjuerna tog 20–30 minuter.
Tabell 3.2 Studenterna som intervjuades
Student

Grupp

Födelseår

Kön

Utbildning

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

A
A
A
B
B
B
C
C
C
D
D
D
E
E
E

1997
1995
1994
1993
1991
1987
1993
1993
1991
1989
1995
1996
1991
1994
1994

Kvinna
Kvinna
Man
Kvinna
Man
Man
Kvinna
Man
Man
Man
Man
Kvinna
Kvinna
Kvinna
Kvinna

Juridik
Fria kurser
Högskoleingenjör
Master, humaniora
Master, naturvetenskap
Doktorand, naturvetenskap
Juridik
Civilingenjör
Civilingenjör
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör
Högskoleingenjör
Lärare
Musikvetenskap
Fria kurser
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Antal
terminer

1
2
2
9
>10
>10
7
7
>10
8
4
4
5
9
8
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en ”smartphone” och transkriberades. De
transkriberade intervjuerna finns att tillgå i Bilaga 4.
Den information som tillkom vid intervjuerna analyserades. Först reducerades
materialet innehållsmässigt för att utesluta icke relevant information. Därefter
delades materialet in efter delfråga eller avsnitt i rapporten och slutligen efter
vilken grupp. Slutligen söktes mönster i materialet.

3.4.2 Intervju av andra aktörer
För intervjuerna med de andra aktörerna valdes en öppnare intervjuform. Då
dessa personer inte hade svarat på någon tidigare enkät så handlade dessa
intervjuer mer om att få rådata på aktörernas prioriteringar än att diskutera
varför de prioriterar som de gör. Därför användes en öppen, riktad och personlig
intervjuform där personer självständigt fick prata om och emellan olika
frågeområden.
Inför intervjuerna hade olika roller identifierats som har en påverkan på hur
studentbostäder planeras och utformas. För varje roll valdes en person som
kontaktades och bokades in för intervju per mail. Intervjuerna genomfördes 27
april och 4 maj 2017 i Uppsala.
Personer som har intervjuats:
•
•
•
•
•

Frida Sjögren, uthyrare av studentbostäder på Rikshem.
Sofie Wretström, förvaltare på Rikshem.
Rebecka Eidenert, fastighetschef på Rikshem.
Richard Lantz, projektledare på Rikshem.
Petter Öhman, arkitekt på Alton Öhman arkitekter.

Intervjun med Petter Öhman skedde genom att han fick svara på ett
frågeformulär per mail, 12 maj 2017. Resterande intervjuer spelades in med hjälp
av en ”smartphone” och transkriberades. De transkriberade intervjuerna finns
att tillgå i Bilaga 4.
Informationen som inkom vid intervjuerna analyserades. Materialet reducerades
först innehållsmässigt för att utesluta information som inte var relevant för
undersökningen. Därefter analyserades materialet för att undersöka om mönster
gick att finna mellan olika aktörer, och mellan aktörernas och studenternas
prioriteringar.
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3.5 Beräkning av genomförbarhet
Efter undersökningen bland studenter och andra aktörer genomfördes en enkel
genomförbarhetsbedömning utifrån den information som hade samlats in.
Beräkningen gjordes för att, översiktligt, kunna diskutera rimlighet och kostnad
för att utföra de olika tekniska förslag som lämnas i denna rapport. De värden på
olika utförande- och hyreskostnader för olika funktioner har samlats in från
personer på Rikshem.
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4. RESULTAT
4.1 Enkätens respondenter
Totalt svarade 1053 personer på enkäten, 165 svar var ofullständiga och 49
svarande angav att de inte har studerat på eftergymnasial utbildning. Dessa svar
bortses från i följande resultat och analys vilket innebär att 839 enkätsvar
analyseras. Hur enkäten var utformad och exakt vilka frågor som ställdes finns
att finna i Bilaga 2, en sammanställning av enkätsvaren finns i Bilaga 3.
Respondenterna har en stor spridning av utbildningsinriktning vilket illustreras
i Figur 4.1. Största grupp är ”Annan” som inkluderar drygt ett fyrtiotal olika
utbildningar, därefter har civilingenjörer, högskoleingenjörer och jurister högst
deltagande i enkäten.

UTBILDNING
4,6%
12,6%
33,3%
9,7%

4,3%
3,6%

Naturvetare
Högskoleingenjör
Jurist
Civilingenjör
Lärare
Enskilda kurser
Läkare
Ekonom
Annat:

23,7%
4,5%

3,7%

Figur 4.1 Respondenternas utbildningsfördelning

Bland enkätsvaren som analyseras är snittstudenten 24,5 år gammal, har studerat
5,5 terminer och har en genomsnittlig månadsinkomst på 13 200 kr. Fördelningen
av inkomst bland respondenterna redovisas i Figur 4.2 Fördelning av . Som
huvudsaklig studieort anger 680 studenter Uppsala, 47 stycken Stockholm och
112 stycken annan studieort. Av de svarande är 59% kvinnor och 40% män.

19

Examensarbete: PRIORITERADE STUDENTBOSTÄDER

Andel respondenter

G E N O M S N I T T L I G M Å N A D SI N KO MST
30%
20%
10%
0%

Figur 4.2 Fördelning av respondenternas genomsnittliga månadsinkomst
Av respondenterna delar en dryg tredjedel bostad med andra, notera att det kan
vara såväl med en partner som med någon annan person. Respondenternas
boendeform idag redovisas i Figur 4.3 och visar att cirka en tredjedel bor
ensamma i en lägenhet medans ungefär en femtedel av studenterna bor i
korridorsrum. De flesta trivs med sitt nuvarande boende, i genomsnitt
betygsätter studenterna sitt boende till 7,8 på en tiogradig skala. Studenter som
har studerat längre är nöjdare än nyare studenter. De egenskaper som studenter
tycker om med sitt nuvarande boende är främst, i storleksordning, läget, hyran,
området, närhet till butiker och storleken på bostaden. De egenskaper som
studenterna inte gillar med sitt nuvarande boende är främst, i storleksordning,
inomhusklimat (temperatur och ventilation), ljudnivå/buller, hyran, köket och
förvaringsmöjligheterna.

BOENDEFORM IDAG
7,54%

2,39%
20,57%

4,07%
35,53%
29,90%

Korridorsrum
Dubblett
Bor ensam
Delar lägenhet med andra
Bor hos föräldrar eller liknande
Radhus/Villa

Figur 4.3 Enkätdeltaganas nuvarande boendeform
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4.2 Funktioner studenter prioriterar och värdesätter
Studenters prioritering mellan olika funktioner i bostaden undersöks. Det
undersöks även hur mycket funktionerna värdesätts i kronor av studenterna. I
enkäten fick studenterna svara på två typer av frågor som berörde detta. I den
första frågetypen fick studenterna välja vilken av två givna funktioner som de
helst har. I den andra frågetypen fick studenten värdesätta varje funktion med
hur mycket de kan tänka sig att betala i extra månadshyra för att få funktionen.
Därtill nyttjas intervjuerna för att få en vidare inblick i studenters tankegångar
vid prioritering och värdesättning av funktioner i bostaden.
4.2.1 Funktioner som prioriteras
Sociala ytor i form av ”större sociala ytor” i bostaden och egen balkong
tillsammans med diskmaskin, ett vardagspraktiskt hjälpmedel, är vad som
prioriteras högst av respondenterna. De funktioner som prioriteras minst är
förvaringsutrymmen, större arbetsplats och särskilda sovutrymmen.

Genomsnittlig röstandel per respondent

Vid prioritering mellan två olika funktioner så väljer en majoritet av studenterna
alltid funktionerna ”egen balkong”, ”större sociala ytor” och diskmaskin över
andra alternativ. Vid samma prioritering så väljer alltid en majoritet av
studenterna det andra alternativet än klädkammare, förråd och ”större
arbetsplats”. Beträffande funktionernas genomsnittliga röstandel från varje
respondent, som redovisas i Figur 4.4, kan konstateras att det är samma
funktioner som prioriteras oftast som också får högst genomsnittliga röstandel.

100,0%

P R I O R I T E R I N G AV F U N K T I O N

80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Funktion

Figur 4.4 Studenternas genomsnittliga röstandel på funktioner i bostaden
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Gällande respondenternas prioritering av ytskikt kan konstateras att i valet
mellan att få, istället för linoleummatta i respektive utrymme, träparkett i kök
och vardagsrum eller helkaklat badrum så är det nästan lika många som väljer
vardera alternativ. Då högre standard på ytskikt ställs mot andra funktion i
bostaden så beror det på alternativet om ytskiktet prioriteras. I valet mellan
träparkett och diskmaskin väljer 59% diskmaskinen och 41% träparketten. I
prioriteringen mellan helkaklat badrum och en större arbetsplats prioriterar 64%
det kaklade badrummet medans 36% tar den större arbetsplatsen.
Respondenterna fick chansen att prioritera sovutrymmen i form av sovalkov eller
sovloft mot andra funktioner. I valet mellan sovalkov och klädkammare så väljer
61% sovalkoven medans 39% väljer klädkammaren. När alternativen är sovloft
eller förråd så är det jämt, 53% av studenterna väljer sovloftet och 47% förrådet.
I fråga om prioritering mellan sovloft och stora grönytor faller hela två
tredjedelar av rösterna på grönytorna och bara en tredjedel på sovloftet. Slutligen
väljer 63% av studenterna att få större sociala ytor i bostaden framför att få en
sovalkov, som 37% prioriterar. Det är alltså endast då särskilda sovutrymmen
ställs mot förvaringsutrymmen som de prioriteras av en majoritet av
studenterna.

4.2.2 Funktioner som värdesätts
Respondenterna värdesatte varje funktion genom att ange den extra
månadshyra, grundad på tolv månadshyror per år, hen är villiga att betala för
funktionen. Den andel av studenterna som är villig att betala extra för funktionen
och vad den studenten, i genomsnitt, är villig att betala anges i Tabell 4.1.
Respondenterna kunde som minst välja en extrakostnad på 50 kr.
Tabell 4.1 Studenternas värdesättning på funktioner i bostaden

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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Funktion

Betalningsvillig
andel

Genomsnittlig
betalningsvilja

Egen balkong
Större sociala ytor
Träparkett i kök och vardagsrum
Helkaklat badrum
Sovalkov
Klädkammare
Golvvärme
Större arbetsplats
Sovloft

89,0%
86,1%
84,0%
84,4%
64,8%
67,8%
61,5%
63,7%
50,7%

256 kr
167 kr
133 kr
131 kr
94 kr
92 kr
86 kr
80 kr
73 kr
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10

Förråd i bostaden

(istället för motsvarande i källaren)

47,2%

58 kr

Generellt är en majoritet av studenterna beredda att betala ett extra belopp för att
få alla funktioner i bostaden, undantaget lägenhetsförråd. Flest studenter är
villiga att betala för egen balkong, större sociala ytor, träparkett och helkaklat
badrum. Notera att i enkäten hade respondenterna inte möjlighet att värdesätta
varken diskmaskin eller egen tvättmaskin, funktioner som finns med i
prioriteringar 4.2.1.

4.2.3 Värdering av olika standardnivåer på kök
Studenterna fick se fyra olika standardnivåer på kök och ange den extra
månadshyra, grundad på tolv månadshyror per år, hen är villiga att betala för att
få en högre standard. De olika standardnivåerna redovisas i Figur 4.5. Köken (A)
och (B) motsvarar den lägsta standard som gäller för studentbostäder enligt BBR
(Boverket, 2015), utan respektive med frys. Standardnivåerna (C) och (D)
motsvarar köken i en vanlig bostad för en respektive fyra personer enligt SIS.

Figur 4.5 Standardnivåer på kök som undersöks
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Det är konsekvent nio av tio respondenter som är villiga att betala extra för att få
den högre standardnivån på köket, som framgår av Tabell 4.2. Högst belopp är
studenterna i genomsnitt villiga att betala för att få kök (D) istället för (C) som
också är det största storleksskillnaden mellan köken. Det är inte nödvändigtvis
så att beloppen i Tabell 4.2 kan adderas för att få vad studenter är villiga att betala
för att få flera standardökningar samtidigt. Det beror på att frågan i enkäten inte
var utformad på ett sådant sätt. Tabellen bör främst användas för att tolka vilka
standardnivåer som är viktigast för respondenten.
Tabell 4.2 Studenternas värdesättning av olika standardnivåer för kök
Kök
1
2
3

B) istället för A)
C) istället för B)
D) istället för C)

Betalningsvillig Genomsnittlig
andel
betalningsvilja
90,7%
88,4%
89,5%

182 kr
159 kr
212 kr

De allra flesta studenter är måna om att ha alla funktioner i köket, det inkluderar
spis, ugn, fläkt, kyl och frys. Detta styrks även av intervjuerna där studenter
påpekar att kök främst ska vara funktionellt snarare än stort. En annan fråga som
många studenter betonar under sina intervjuer är vikten av god ventilation över
spisen för att inte matos ska sprida sig och ligga kvar i bostaden. Detta blir
särskilt viktigt då studentbostäder generellt är små och består av ett rum.

4.3 Delning av funktioner
Studenters inställning till att dela olika funktioner i bostaden undersöks. Det
undersöks genom enkätensvaren, med hjälp av tre typer av frågor. I den första
frågetypen väljer studenten vilken av två givna boenden som de helst har. I den
andra frågetypen får studenten svara på hur många personer hen kan tänka sig
att dela boende med, beroende på om studenter själv får välja personerna eller
inte. I den sista frågetypen fick studenten värdesätta varje funktion i bostaden
med hur mycket de vill ha i reducerad månadshyra för att kunna tänka sig att
dela funktionen med andra. Intervjuerna nyttjades för att få en vidare inblick i
studenters tankegångar vid prioritering och värdesättning av funktioner i
bostaden.
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4.3.1 Prioritering av boendeform

Genomsnittlig röstandel per respondent

I enkätens första del fick studenterna göra fem val mellan två givna olika
boendeformer. Alternativen var sådana boendeformer som är troliga att
förekomma i nyproduktion av studentbostäder; en studentlägenhet för en
person, ett korridorsrum och kompislägenheter för två respektive tre personer.
Figur 4.6 visar den genomsnittliga röstandel som vardera boendeformen har fått.
Det framgår att respondenter helst bor i egen bostad eller delar med en person.
Störst intresse ligger hos kompislägenheten för två personer. Denna boendeform
prioriteras alltid en majoritet av respondenterna och fick dessutom flest antal
röster totalt sett. Lägst intresse och röster får korridorsrummet. Fullständigt
resultat hur de olika boendeformerna prioriteras mot varandra erhålls i Bilaga 3.

P R I O R I T E R I N G AV B O E N D E FO R M

100%
80%
60%
40%
20%
0%

Studentlägenhet
Eget boende

Kompislägenhet
Kompislägenhet
Dela med 1
Dela med 2
Boendeform

Korridor
Dela med 5

Figur 4.6 Respondenternas prioritering av boendeform
I den andra frågetypen uppger studenterna sin inställning till hur många
personer man kan tänka sig att dela boende med. Det undersöks även om
inställningen påverkas av att studenten själv får välja vem hen bor med eller inte,
se Tabell 4.3. Där framgår att 10% av studenterna inte vill dela boende med
någon, oavsett om studenten själv får välja vem. Samma siffra för om studenten
inte själv välja vem hen ska dela med är 44%. Drygt två tredjedelar av
studenterna kan tänka sig dela boende med två bekanta eller fler. Endast var
tredje student kan tänka sig att dela med lika många okända personer.
Tabell 4.3 Hur studenter kan tänka sig dela boende
Antal personer:

Personer man känner eller har själv valt
Personer man inte känner eller har valt

0

1

2

3+

10,0%
44,2%

23,4%
21,8%

37,8%
19,6%

28,8%
14,4%
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4.3.2 Värdesättning på funktionsdelning
Det undersöks även hur mycket månadshyran bör reduceras för att
respondenten ska vara villig att dela en viss funktion. Siffrorna som redovisas är
önskad hyresreducering per månad, förutsatt att det är tolv månadshyror per år.
I Tabell 4.4 framgår att ju fler personer som delar på en funktion i boendet, ju
större hyresreducering vill respondenterna ha. Det framgår att WC och badrum
är funktionerna som kräver högst sänkning av månadshyra för att delas med
andra, det är rimligtvis också de funktioner som studenter värderar högst att ha
själva. Från intervjuerna framgick att anledningen är lika mycket praktisk som
hygienisk. Flera studenter uppgav att det främst är för att slippa köa till duschen
på morgonen som man inte vill dela den. Men för andra handlar det mer om att
WC och dusch är en privat sfär där okända ogärna släpps in. Balkong kan
studenter tänka sig att dela för en låg hyresreduktion
Tabell 4.4 Medelvärde av önskad hyresreducering per månad för att dela funktioner
Funktion
Dela WC
Dela badrum
Dela kök
Dela sociala ytor
Dela arbetsplats
Dela balkong

Antal personer
1
2
-576 kr -677 kr
-494 kr -601 kr
-414 kr -515 kr
-327 kr -402 kr
-345 kr -417 kr
-261 kr -316 kr

3+
-806 kr
-733 kr
-654 kr
-503 kr
-501 kr
-397 kr

Studenters inställning till att dela en gemensam arbetsplats diskuterades även
vid intervjuerna. De flesta studenterna ansåg det inte vara en passande lösning
för dem då de ansåg det viktigt att skilja på studier och hemmet, att de har många
grupparbeten eller har svårt att koncentrera sig för nära hemmet. Student 8 hade
ändå åkt till universitetet för att träffa andra personer. Studenterna 1, 5, 7 och 15
ansåg det vara en rimlig lösning då de tycker att det är bra att komma utanför
hemmet utan att behöva släpa allt för långt och att kunna lämna saker,
exempelvis vid lunch och toabesök.

4.4 Skillnader mellan grupper
Denna del av arbetet studerar huruvida det, i resultatet som har redovisats i 4.2
och 4.3, finns skillnader mellan olika grupper av studenter. För det ändamålet
har resultat från enkätundersökningen brutits ner och intervjuer med studenter
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har analyserats. Nedbrytningen har dels skett utifrån personinformation, så som
studietid, studieinriktning och inkomst, dels utifrån hur studenterna har
prioriterat vissa funktioner i enkäten vilket återges mer detaljerat i 3.4.1.

4.4.1 Studietid
Studenterna delas in i tre grupper beroende av antalet terminer de har studerat
totalt vid eftergymnasial utbildning. Den första gruppen har studerat en till tre
terminer, den andra gruppen fyra till sju terminer och den tredje gruppen har
studerat åtta terminer eller fler.

Genomsnittlig röstandel per respondent

Vad gäller prioritering av funktioner i bostäder kan det generellt konstateras att
inga påtagliga skillnader, som överstiger undersökningens statistiska
felmarginal, beroende av studietid föreligger. Vid en närmare blick på Figur 4.7,
som visar funktionens genomsnittliga röstandel beroende av studietid, noteras
att prioriteringen för ”större sociala ytor” och träparkett ökar konsekvent med
studietiden medans prioritering av tvättmaskin och sovalkov minskar.

100,0%

P R I O R I T E R I N G AV F U N K T I O N

80,0%
60,0%

1-3 Terminer

40,0%

4-7 Terminer

20,0%

8+ Terminer

0,0%

Funktion

Figur 4.7 Studenternas genomsnittliga röstandel på funktioner i bostaden, beroende av
studietid
Studenter tycks bli mer villiga att betala extra månadshyra för att få funktioner i
bostaden mellan det första och det andra terminsintervallet. Därefter går
värderingen av funktionerna ner igen när slutet av studietiden närmar sig. Detta
är ett mönster som finns för nästan alla funktion med undantag för klädkammare
och sovloft. Sambanden mellan studietid och betalningsvilja framgår av Bilaga 1,
tabell 2. Således har alltså gruppen som har studerat kortast och längst tid
liknande värdering medans mittengruppen har en högre betalningsvilja.
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På liknande sätt så är det studenter som har studerat 4–7 terminer som värderar
alla standardhöjningar av kök högst. Dock är skillnaderna inte större än, som
mest, 30 kr/mån. Se Bilaga 1, tabell 7 för att se studenternas värdesättning av
kök. Som med studentpopulationen i stort så är alla terminsintervall beredda att
betala cirka 180 kr/mån för att få en riktig frys, alltså gå från kök (A) till (B).

Genomsnittlig röstandel per respondent

Inga radikala skillnader vad gäller prioritering av boendeform föreligger mellan
grupperna. Det som kan konstateras är att prioriteringen av egen
studentlägenhet, för en person, minskar ju längre tid studenten har studerat, se i
Figur 4.8. Studenter blir också mer troliga att välja kompislägenhet, som delas
med en person, när de har studerat ett tag. Inställning eller prioritering av
korridorsrum tycks inte påverkas av hur länge studenten har studerat.

100%

P R I O R I T E R I N G AV B O E N D E FO R M

80%
60%

1-3 Terminer
4-7 Terminer
8+ Terminer

40%
20%
0%

Studentlägenhet Kompislägenhet Kompislägenhet
Eget boende
Dela med 1
Dela med 2
Boendeform

Korridor
Dela med 5

Figur 4.8 Studenters prioritering av boendeform, beroende av studietid
Studenternas inställning till att dela bostad med andra personer skiljer sig inte så
mycket mellan intervallen, som redovisas i Bilaga 1, tabell 12. De största
skillnaderna är att studenterna som har studerat kortast tid är mer villiga att dela
boende med fler och i högre grad med okända personer. De som har studerat 4–
7 terminer är minst villiga att dela med andra.
Inte heller i önskad hyresreduktion, för att dela olika funktioner, som redovisas
i Bilaga 1, tabell 17, så finns det några stora skillnader i värdering mellan
terminsintervallen. Återigen är studenterna 4–7 terminer mindre vänligt
inställda till att dela och vill därför ha marginellt större hyresreduktion.
Studenterna vill också ha en allt högre hyresreduktion ju längre de har studerat
för att dela WC, dusch, kök och sociala utrymmen med tre personer eller fler.
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4.4.2 Utbildningsinriktning
Studenterna delades in i grupper efter den huvudsakliga utbildningsinriktning
de anger i enkäten. Inriktningarna som jämförs är de största grupperna;
civilingenjör, högskoleingenjör, jurist, läkare och psykolog samt övriga
utbildningar.

Genomsnittlig röstandel per respondent

Några särskilt påtagliga skillnader, som överstiger undersökningens statistiska
felmarginal, kring prioritering av funktioner i bostäder kan konstateras.
Skillnaderna kan studeras i Figur 4.9. Civilingenjörer tenderar att prioritera
diskmaskin och grönytor högre än genomsnittsstudenten. Högskoleingenjörer
prioriterar egen balkong, ”större sociala ytor” och diskmaskin i högre grad.
Jurister väljer särskilt egen balkong, träparkett och tvättmaskin. Läkare och
psykologer ser ut att prioritera sovalkov, tvättmaskin, träparkett och sovloft
högre än snittet. Slutligen prioriterar de som går resterande utbildningar
tvättmaskin och förråd mer än genomsnittsstudenten. Sammanfattningsvis bör
det påpekas att inga tydliga motsatsförhållanden har funnits mellan olika
utbildningsinriktningar, utan främst skillnader i hur högt olika funktioner
prioriteras.

100,0%

P R I O R I T E R I N G AV F U N K T I O N

80,0%

Civilingejör

60,0%
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Figur 4.9 Studenternas genomsnittliga röstandel på funktioner i bostaden, beroende av
utbildningsinriktning
Generellt kan det framföras att studenterna från de olika utbildningsinriktningarna prioriterar och värdesätter de olika funktionerna i samma relation
mellan dem. Dock är vissa studenter mer betalningsvilliga än andra vilket kan
studeras i Bilaga 1, tabell 3. Högskoleingenjörer är mer betalningsvilliga medans
civilingenjörer, läkare och psykologer samt gruppen ”Annat” är något mindre
betalningsvilliga. Jurister kan tänka sig att betala mer för träparkett och
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klädkammare än andra grupper. Läkare och psykologer kan betala betydligt mer
för en större arbetsplats än någon annan grupp. Till största del stämmer
värderingen av funktionerna överens med de funktioner de uppgett sig
prioritera.
Vad gäller standardnivå på kök så är högskoleingenjörer och jurister mest
betalningsvilliga, mer än genomsnittsstudenten. I övrigt finns inga stora
skillnader mellan utbildningarna och genomsnittsstudentens värdering av
köken, se Bilaga 1, tabell 8.

Genomsnittlig röstandel per respondent

Oavsett utbildningsinriktning så är andelen studenter som prioriterar att bo i en
egen studentlägenhet, själv, nästa samma vilket illustreras i Figur 4.10.
Civilingenjörer är mer benägna att prioritera en boendeform där de delar med
två eller fler personer och prioriterar egen studentlägenhet betydligt lägre.
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Figur 4.10 Studenters prioritering av boendeform, beroende av utbildningsinriktning
Studenternas egna inställning till att dela bostad med andra personer skiljer sig
något men inte anmärkningsvärt mycket mellan grupperna vilket redovisas i
Bilaga 1, tabell 13. Civilingenjörer och jurister visar här att de är mer villiga att
dela boende med fler och i högre grad med okända personer. Läkare och
psykologer är minst villiga att dela med andra, över hälften av dem vill inte dela
med någon de inte känner eller har själva valt.
Detta avspeglas även i önskad hyresreduktion, vilket redovisas i Bilaga 1, tabell
18, att läkare och psykologer vill ha högst sänkning för att dela samtliga
funktioner. Civilingenjörer är generellt den grupp som kräver lägst
hyressänkning för att dela olika funktioner och följs av ”annan” som dock har
högre anspråk för att dela dusch och kök. Den önskade hyresreduktionen
stämmer således överens med de funktioner studenterna säger att de prioriterar.
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4.4.3 Inkomst
För jämförelse med hänseende på inkomst, i genomsnitt per månad, så delas
studenterna in i fyra inkomstintervall. Det första intervallet är studenter som har
inkomster under 8 000 kronor och det andra har inkomster mellan 8 000 och 12
000 kronor. Det tredje intervallet har inkomster mellan 12 000 och 20 000 kronor
och slutligen är det sista intervallet studenter med inkomster på över 20 000
kronor.

Genomsnittlig röstandel per respondent

Några skillnader som överstiger undersökningens statistiska felmarginal är
påtagliga mellan de olika inkomstintervallen, gällande prioriteringar av
funktioner. Skillnaderna kan studeras i Figur 4.11. De studenter som har lägst
inkomst, under 8 000 kr i månaden, prioriterar i lägre grad egen balkong, ”större
sociala ytor”, diskmaskin och sovloft. Samma grupp prioriterar istället grönytor,
tvättmaskin, arbetsplats och förvaring i form av klädkammare och förråd i högre
grad. Studenter i det andra inkomstintervallet prioriterar sovalkov i högre grad
än genomsnittet och klädkammare i lägre grad. Grönytor prioriteras lägre av
studenter i det tredje intervallet än andra studenter. Alltså finns de största
skillnaderna mellan studenter som tjänar under och över 8 000 kr/mån. I övrigt
är studenters prioriteringar relativt samstämmiga och de studenter som har
högst
inkomster
prioriterar
väldigt
likt
genomsnittsstudenten.
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Figur 4.11 Studenternas genomsnittliga röstandel på funktioner i bostaden, beroende
av inkomst
Det kan anses vara rimligt att de som har lägst inkomst inte heller vill betala en
lika hög summa för att få funktioner i bostaden, så är också fallet vilket kan
studeras i Bilaga 1, tabell 1.
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Även när det kommer till värdering av standardnivåer på kök sticker gruppen
med lägst inkomst ut på så sätt att de vill betala 20–30 kronor mindre per månad
än snittet bland respondenterna. Det tredje inkomstintervallet, 12 000 – 20 000
kronor är mest betalningsvilliga för standardhöjningarna (A) till (B) och från (C)
till (D), medans det högsta inkomstintervallet är mest betalningsvilliga från kök
(B) till (C). I övrigt kan de tre högre inkomstintervallen tänka sig att betala, på ett
ungefär, samma summor som studenter i stort. Detta går att studera i Bilaga 1,
tabell 9.

Genomsnittlig röstandel per
respondent

När studenterna i de olika inkomstintervallen prioriterar mellan olika boenden
så finns det några punkter de skiljer sig åt på, som åskådliggörs i Figur 4.12.
Studenter i det lägsta inkomstintervallet tenderar att prioritera korridorsrum i
högre grad än snittet och eget boende, i lägre grad. De övriga tre intervallen finns
det inga påtagliga skillnader mellan.
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Figur 4.12 Studenters prioritering av boendeform, beroende av inkomst
Studenternas inställning till att dela bostad med andra personer skiljer sig något
mellan inkomstintervallen, vilket redovisas i Bilaga 1, tabell 14. Av de studenter
som har de högsta och de lägsta inkomsterna är det drygt hälften som inte vill
dela med någon person de inte känner eller själva har valt. Viljan att dela med
tre eller fler okända personer avtar ju högre inkomst studenten har. Slutligen kan
det anmärkas på att hälften av de som har inkomster på 12 000 – 20 000 kronor
har uttryckt att de kan dela med två andra personer vilket är högre än andra
grupper och studenter i stort.
Vad gäller önskad hyresreduktion för att dela olika funktioner, vilket redovisas i
Bilaga 1, tabell 19, så är inkomstintervallen generellt lika i värdering, men att
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kraven ökar något med högre inkomst. Det gäller oavsett om det är en funktion
som intervallen har prioriterat olika ovan eller ej. De som har högst inkomster
vill ha större hyresreduktion för att dela WC och dusch.

4.4.4 Prioritering av boendeform
De studenter i enkäten som alltid prioriterar eget boende jämförs med studenter
som alltid prioriterar det billigaste boendet.

Genomsnittlig röstandel per respondent

Flera tydliga skillnader i prioritering av olika funktioner kan studeras i Figur
4.13. Respondenter som alltid prioriterar det billigaste boendet prioriterar i högre
grad ”större sociala ytor”, grönytor, träparkett och större arbetsplats. Samtidigt
prioriterar de inte i lika hög grad balkong, sovalkov och tvättmaskin. De som har
valt det egna boendet väljer egen balkong, helkaklat badrum, sovalkov och
tvättmaskin men bortser i högre grad från ”större sociala ytor”, parkett och större
arbetsplats.
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Figur 4.13 Studenternas genomsnittliga röstandel på funktioner i bostaden, beroende av
boendeprioritering
De som väljer det billigaste boendet är betydligt mindre betalningsvilliga
generellt för att få fler funktioner till bostaden, vilket framgår i Bilaga 1, tabell 5.
Studenter som föredrar eget boende är, tvärtom, mer betalningsvilliga för
samtliga funktioner än medelstudenten. Skillnaden mellan grupperna blir
tydligast vid en jämförelse av betalningsvilja för sovalkov och klädkammare där
den senare gruppen är beredd att betala dubbelt så mycket som den förra.
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Även vad gäller standardhöjning av kök så är ”eget boende”-studenterna
beredda att betala nästan 100kr/mån mer än ”billigast”-studenterna. Den senare
gruppen ligger också betydligt under snittstudenten vad gäller betalningsvilja
medans den första grupper ligger över. Se Bilaga 1, tabell 10.
Prioritering av boendeform redovisas ej här då det är vad grupperna har brutits
ned efter. Således kommer gruppen ”eget boende” alltid välja det mest egna
boendet och motsvarande för det billigaste boendet. Men studenternas
inställning till att dela bostad redovisas i Bilaga 1, tabell 15.
Inte helt överraskande anger mer än hälften av studenterna som prioriterar det
billigaste boendet att de kan dela med tre personer eller fler, som de själva har
valt. Av samma grupp är det en dryg tredjedel som också kan dela med tre eller
fler personer de inte känner eller själva har valt vilket är mer än dubbelt så stor
andel som hos studenter i genomsnitt. Samtidigt är det nästan ingen i gruppen
som inte vill dela med någon, om de själva får välja personer. Av studenter som
har prioriterat ”eget boende” vill 65% inte dela med någon de inte känner och
knappt någon kan tänka sig dela med tre eller fler okända studenter. Likväl kan
en tredjedel av gruppen tänka sig dela med en person och ytterligare en tredjedel
kan dela med två personer de känner eller själva fått välja.
De som har prioriterat det billigaste boendet kräver generellt mycket mindre
hyresreduktion, än den andra gruppen, för att dela olika funktioner vilket
redovisas i Bilaga 1, tabell 20. I vissa fall, så som sociala ytor och balkong, vill de
bara ha hälften av hyresreduktionen än vad studenter som har prioriterat eget
boende vill ha.

4.4.5 Prioritering av funktioner i bostaden
Grupper av studenter jämförs utefter vilka funktioner i bostaden de prioriterar i
enkäten. Den första gruppen prioriterar alltid träparkett framför andra
funktioner medans den andra gruppen alltid prioriterar helkaklat badrum. Den
tredje gruppen prioriterar grönytor och, slutligen, prioriterar den fjärde alltid
förvaring i form av lägenhetsförråd eller klädkammare.
Efter nedbrytningen går det att se flera tydliga skillnader i prioriteringar av olika
funktioner, dessa skillnader kan studeras i Figur 4.14. De studenter som
prioriterade träparkett prioriterade även egen balkong och ”större sociala ytor”
mest men prioriterade inte diskmaskin eller förvaring i lika hög grad som andra
studenter. Motsatsen till dessa studenter kan anses vara de som har prioriterat
förvarning. De har inte prioriterat egen balkong, ”större sociala ytor”, sovalkov
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Genomsnittlig röstandel per respondent

eller sovloft utan istället prioriterar de grönytor, helkaklat badrum och
tvättmaskin. Även de som har prioriterat grönytor har liknande värderingar, de
värderar förvaring och arbetsplats högre medans balkong och sovloft rankas
lägre. Slutligen kan det konstateras att de studenter som prioriterat helkaklad
badrum har liknande prioriteringar som snittstudenten med undantag för att de
väljer parkett och arbetsplats i lägre grad.
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Figur 4.14 Studenternas genomsnittliga röstandel på funktioner i bostaden, beroende av
funktionsprioritering
Gruppernas betalningsvilja och värdering av de olika funktionerna stämmer väl
överens med hur de prioriterar. Grupperna som prioriterar träparkett respektive
helkaklat badrum värderar alla funktioner på liknande sätt med undantag för
just värderingen av parkett respektive kakel. De är också generellt mer
betalningsvilliga än snittstudenten. Studenter som väljer parkett värderar även
”större sociala ytor” högre. Exakt hur de olika grupperna har värderar
funktionerna framgår av Bilaga 1, tabell 6. Grupperna som prioriterar grönytor
och förvaring har också något liknande betalningsvilja. De stora undantagen är
att de som prioriterar förvaring är beredda betala mer för förråd i bostaden och
klädkammare, mer än genomsnittsstudenten, medans grönyte-gruppen värderar
”större sociala ytor” högre.
De studenter som har prioriterat träparkett värderar standardhöjningar av kök
mindre än vad den genomsnittliga studenten gör, medans den kakelprioriterande studenten är mer betalningsvillig. Studenterna som har prioriterat
grönytor och förvaring värderar kök lägre än snittstudenten. Dock är de
förvaringsorienterade studenterna villiga att betala mer för att få kök (B) istället
för (A). För fullständig nedbrytning se Bilaga 1, tabell 11.
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Genomsnittlig röstandel per
respondent

Prioriteringen mellan olika boendeformer skiljer sig mellan de olika grupperna
något, dock inte vad det gäller kompislägenheten som delas med en person. De
genomsnittliga röstandelarna från respondenterna åt respektive boendeform
redovisas i Figur 4.15. Respondenter som prioriterar träparkett prioriterar också
de olika boendeformerna i linje med studentpopulationen i stort. Dock så avviker
studenterna som prioriterar helkaklade badrum genom att de väljer egna
lägenheten i högre grad. Studenter som prioriterar grönytor väljer boenden där
de delar med två eller fler personer i högre grad. De studenter som prioriterar
förvaring väljer oftare egna studentlägenheten mer än övriga studenter.
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Figur 4.15 Studenters prioritering av boendeform, beroende av funktionsprioritering
Av de som prioriterar förvaring vill 57% inte dela med någon de inte känner och
23% vill inte dela med någon de själva valt heller. Båda siffrorna är betydligt
högre än bland andra grupper. Studenterna som prioriterar grönytor är istället
mer villigt inställda till att dela med fler och okända personer. De studenter som
har prioriterar träparkett eller helkaklade badrum har inställningar till att dela
som stämmer väldigt väl överens med studenters inställning i stort. Hur de olika
grupperna kan tänka sig dela utläses ur Bilaga 1, tabell 16.
Studenterna som prioriterar förvaring vill generellt ha en betydligt högre
hyresreduktion för att dela WC, dusch och kök om det är med många personer.
Gruppens önskade hyresreduktion på andra funktioner stämmer överens med
de funktion de har prioriterat ovan. De studenter som har prioriterar parkett och
grönytor kräver en något lägre hyresreduktion än genomsnittsstudenten vad
gäller WC och dusch. Sambanden redovisas i Bilaga 1, tabell 21. I övrigt är de
fyra gruppernas önskade hyresreduktion i linje med studenters i stort.
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4.5 Andra aktörers prioriteringar
Studentbostäder är en boendeform med ett par unika aspekter, dels att studenten
endast nyttjar bostaden under studietiden, dels att studenten har en begränsad
betalningsförmåga i jämförelse med andra personer. Det påverkar hur de aktörer
som är inblandade i planering och projektering av studentbostäder prioriterar
vid utformningen.

4.5.1 Förvaltning
En student bor i en studentbostad främst under sin studietid, det innebär att
samma person bor i bostaden ungefär fem år som mest. Som uthyrare av
studentbostäder på Rikshem säger Frida Sjögren att långvariga hyresgäster alltid
är att föredra eftersom varje byte av hyresgäst medför ett antal extrakostnader.
Bland annat medför en uppsägning att:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bostaden ska sägas upp i systemet
Bekräftelse ska skickas till hyresgästen
Besiktning ska bokas
Nycklar ska hanteras
Besiktning ska genomföras, eventuella anmärkningar ska faktureras och
åtgärdas vilket medför ytterligare en besiktning
Annonsering av bostaden
Urval av nya hyresgäster
Intyg från nya hyresgäster ska lämnas in
Avtal ska skrivas
Kontroll av städning och eventuell fakturering vid brister

Alla dessa punkter medför kostnader som annars inte skulle behövas. Den högre
omsättningen av hyresgäster i studentbostäder medför dessutom ett större
slitage på bostaden. Sofie Wretström, förvaltare på Rikshem, berättar att
exempelvis andra ytskikt på golv och väggar prioriteras vid nybyggnation av
studentbostäder som är slitstarka och lätta att torka av. De starkare materialen
kan medföra en högre produktionskostnad men innebär i längden en lägre
kostnad på hyresgästen eftersom denne annars får ersätta alla skador som
uppstår på bostaden, menar Wretström. Även Petter Öhman, arkitekt, framhåller
att han försöker att välja både material och färgsättning i studentbostäder som är
hållbara, såväl funktionellt som estetiskt.
Vid projekteringen av nya bostäder prioriteras tekniska lösningar, installationer
och utrustning som är likvärdiga med andra fastigheter som Rikshem förvaltar.

37

Examensarbete: PRIORITERADE STUDENTBOSTÄDER

Wretström berättar exempelvis att de ofta väljer golvstående toaletter då de har
billigare reservdelar och tar kortare tid att reparera vilket i längden leder till lägre
hyreskostnad för hyresgästen. Just nu pågår arbetet med att ta fram en nationell
Rikshem-standard som på liknande sätt ska minska både produktions- och
förvaltningskostnader, berättar Richard Lantz projektledare på Rikshem.
Frida Sjögren, uthyrare, berättar att det idag finns stora svårigheter att hyra ut
korridorsrum, svårast är det med rum utan egen dusch. I dialog med andra
fastighetsägare som också har korridorsrum har de noterat att problemet är
allmänt. Flera fastighetsägare som har korridorsrum planerar idag att göra om,
åtminstone delar av, rummen till studentlägenheter berättar Rebecka Eidenert,
fastighetschef på Rikshem. Eidenert menar också att gemensamma utrymmen i
studentbostäder medför extra förvaltningskostnader eftersom de boende inte
håller utrymmena i gott skick. Samtidigt utgör de utrymmen kvadratmetrar som
hyresvärden inte kan ta någon hyra för av hyresgästerna, därför undviker de att
bygga gemensamma utrymmen vid nyproduktion. Ur förvaltningsperspektiv är
det bäst med färre och större lägenheter utan gemensamma utrymmen påpekar
Wretström, förvaltare.

4.5.2 Ekonomi vid nyproduktion
Om ett nytt projekt med hyresrätter ska påbörjas så gör först Lantz, projektledare,
en enklare överslagskalkyl för att se om det finns någon ekonomi i projektet.
Kalkylen innehåller bostädernas beräknade hyresintäkter, kostnaderna för
produktion och avkastningskrav.
Hyresintäkterna beräknas efter en normhyra, cirka 1 900 kr/m2, år, som är den
beräknade hyraintäkten för en nyproducerad lägenhet på 77m2 vilket motsvarar
en hyra på cirka 12 190 kr/mån. Normhyran räknas om till en snitthyra utefter
lägenheternas storlek i det aktuella projektet. I Uppsala bygger Rikshem i snitt
lägenheter med en boarea på 40-50m2 vilket ger en normhyra på cirka 2 500
kr/m2, år. Det innebär i sin tur att hyran för en nyproducerad lägenhet på 45m2
är cirka 9 375 kr/mån. Mindre bostäder har en högre hyresintäkt per
kvadratmeter vilket innebär att en åtgärd då den ekonomiska kalkylen inte går
ihop kan vara att göra lägenheterna mindre menar Lantz. Normhyran ligger
alltså till grund för den ekonomiska kalkylen i planeringsskedet.
Vid nybyggnation av hyresrätter finns möjligheten för hyresvärden om att sätta
en presumtionshyra, alltså en hyra som kan vara högre än bruksvärdet. Det görs
för att täcka kostnaderna för att bygga bostäderna. Om så sker kan hyresgästen
efter 15 år pröva hyran i hyresnämnden, då riskerar hyran att sänkas till en nivå
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som inte motsvarar produktionskostnaden för bostaden. För att undvika detta
kan en överenskommelse om hyran istället träffas med Hyresgästföreningen om
vad hyrorna ska ligga på. Rebecka Eidenert, fastighetschef, menar att när
överenskommelser inte nås med Hyresgästföreningen så blir det mer riskabelt
att bygga nya studentbostäder då det riskerar att bli ett förlustprojekt längre fram
om hyran överklagas. I vissa fall har Rikshem försökt komma överens med
Hyresgästföreningen, men det har inte alltid lyckats när det har gällt
nyproduktion. Rikshem är angelägna om att hyressättningen blir korrekt men
projekten måste också kunna gå ihop ekonomisk för att bli möjliga, resonerar
Eidenert. Det går inte att bortse från att det måste finnas en lönsamhet och där
har Hyresgästföreningen en stor uppgift att, tillsammans med fastighetsägare,
hitta former för att få så bra boenden som möjligt sammanfattar Eidenert.
Med hjälp av erfarenhet och referensprojekt, alltså tidigare likvärdiga projekt,
kan kostnaderna för projektet beräknas. Lantz, projektledare, berättare att
entreprenadkostnaderna vanligtvis ligger på mellan 21 000 och 22 000kr/m2,
därtill tillkommer byggherrekostnader på 22% och moms på 25%. Slutligen har
Rikshem ett avkastningskrav som måste uppnås i kalkylerna för att varje projekt
ska få klartecken. Ett vanligt problem är att ett projekt innehåller för mycket
biareor, yta som hyresvärden inte kan få hyresintäkt för, vilket leder till att
kalkylen inte går ihop. Därför är det viktigt att maximera boarean i projektet,
säger Wretström, förvaltare. Ju fler små lägenheter det är i ett projekt, ju mer
biarea blir det bland annat i form av korridorer och gemensamma utrymmen.
Öhman, arkitekt, berättar att det dessutom eftersträvas att utnyttja byggrätten så
mycket som möjligt.
Vilka typer av bostäder Rikshem väljer att uppföra i ett projekt påverkas efter
hur marknaden ser ut. Lantz, projektledare, berättar att de därför försöker hålla
projekteringen flexibel så långt som möjligt för att i ett relativt sent skede kunna
ändra bostadstyper till det som är mest eftertraktat. Har de redan i ett tidigt skede
bestämt sig för att bygga små bostäder, exempelvis studentbostäder, så
begränsas den flexibiliteten vilket kan utgöra en risk om efterfrågan skulle sjunka
påpekar Lantz.

4.5.3 Trivsel och hållbarhet
Främsta prioriteringen vid nybyggnation av bostäder är att bygga så många
bostäder som möjligt, på ett så attraktivt läge som möjligt säger Eidenert,
fastighetschef. Detta vägs mot målet att blanda upplåtelseformer och
bostadstyper i ett bostadsområde för att skapa ett mer trivsamt och hållbart
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samhälle berättar Lantz, projektledare. Det innebär att ofta avgör den befintliga
bebyggelsen i ett område, och dess upplåtelseformer, vilka boendeformer
projektet ska innehålla. Fokus ligger hos Rikshem på att blanda hyresrätter,
bostadsrätter, äldreboenden, förskolor och liknande så långt som möjligt. Dock
erkänner Wretström att studentbostäder inte räknas in i blandningen. Det beror,
enligt hennes uppfattning, på att studentbostäder inte är det som efterfrågas
mest. Däremot förekommer student- och ungdomslägenheter ändå i Rikshems
nyproduktion men då som delar i andra hyresrättsprojekt, berättar Wretström.
Då är det främst kontraktsformen snarare än bostadsutformningen som skiljer
bostäderna åt.
För Rikshem är det viktigt att kunna erbjuda de bostäder som hyresgästerna
söker, men samtidigt ska det vara bostäder att trivas i. Eidenert säger att i dagens
bostadskris går det att få nästan vilken lägenhet som helst uthyrd. Enligt henne
är det viktigt att de bostäder som byggs förblir trivsamma och eftertraktade även
den dag bostadskrisen inte är lika akut längre.
Som arkitekt försöker Öhman skapa mervärden till studentboendet, det kan vara
attraktiva utemiljöer och gemensamma ytor där möten mellan boende sker. I
slutändan är det vad förvaltningen tror att de kan få uthyrt som blir byggt,
berättar Eidenert. Därför har de inte i nyproduktion byggt allt för små bostäder,
mindre än 30m2, utan försöker istället bygga mindre tvåor som går att dela på
två personer för att få ner hyreskostnaden per person.

4.6 Beräkning ekonomisk genomförbarhet
För att bedöma genomförbarheten av olika tekniska lösningar som undersöks i
detta arbete behöver, övergripande, ekonomiska beräkningar genomföras. Det
sker genom att produktionskostnaden eller hyreshöjningen för en funktion vägs
mot det belopp som studenter, i genomsnitt, har uppgett sig vara beredda att
betala för funktionen. För att den ekonomiska kalkylen ska gå ihop måste
kostnaden för en funktion vara mindre än de intäkter studenter visar sig vara
beredda att betala. Där inget annat anges har kostnader för funktioner tagits från
Rikshems priser som antas vara i enlighet med branschen i stort.
Normhyran för mindre bostäder är cirka 2 500kr/m2,år vilket innebär en
månadshyra på 208 kr/m2. Denna intäkt antas täcka produktionskostnader,
moms och avkastningskrav.
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4.6.1 Egen balkong
Kostnaden för att bygga en balkong är, enligt gällande kostnadsläge, 6 400/m2
(ÅF Bygganalys, 2016). I kostnaden ingår bjälklag, infästning i yttervägg och
räcke.
Kostnad att bygga balkong, per kvadratmeter:
6 400 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚2 ∗ 22% ∗ 25% = 9 760 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚2

(6.1)

9760 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚2 ∗ 5 𝑚𝑚2 = 49 190 𝑘𝑘𝑘𝑘

(6.2)

En balkong på 5m2 skulle då kosta att uppföra:

För att täcka produktionskostnaden, inklusive avkastningskrav, behöver
årshyran för bostaden med denna balkong öka årshyran med 2 460 kronor. Det
innebär en månadshyreshöjning på 205 kronor.

4.6.2 Större sociala ytor
Kostnaden för att bygga en bostad med större sociala ytor, än vad som är SISstandard, består främst i en ökad byggnadsvolym. Funktionen ”större sociala
ytor” antas innebära en ökning av bostadens area motsvarande en normal
soffgrupp. Det innebär att bostadens area ökar med 5m2.
Kostnad att bygg 5m2 extra area:
208 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚2 ∗ 5 𝑚𝑚2 = 1 040 𝑘𝑘𝑘𝑘/månad

(6.3)

4.6.3 Prisuppgifter andra funktioner
Att få en diskmaskin i bostaden innebär en hyreshöjning på ungefär 115 kr/mån
idag. Den summan antas täcka inköpskostnad och avkastningskrav under dess
livstid.
För att få träparkettgolv i kök och vardagsrum tillkommer en hyreshöjning på
123 kr/mån för bostäder med vilket, under dess livstid, beräknas täcka kostnader
för inköp, underhåll och avkastningskrav.
Att få ett helkaklat badrum innebär en hyreshöjning på ungefär 205 kr/mån.

41

Examensarbete: PRIORITERADE STUDENTBOSTÄDER

4.6.4 Boendeformer
Här genomförs en jämförelse mellan de två boendeformer som blir högst
prioriterade av studenterna i 4.3.1.
Det boende som prioriterades högst var en kompislägenhet, som två studenter
delar på, med en hyra på 3 800 kr/mån, person. Således är den totala
månadshyran 7 600 kr/mån för hela lägenheten som är 40m2 och där kök, WC
och dusch delas.
Det boende som prioriterades näst högst var studentlägenheten för en person.
Bostaden är 19m2, har en hyra på 4 900 kr/mån och har alla funktioner.
Kompislägenheten har en årshyra på 2 280 kr/m2, år medans studentlägenheten
har en årshyra på ungefär 3 094 kr/m2, år. Studentlägenheten ger således en
högre avkastning per kvadratmeter förutsatt att kvadratmeterkostnaden för att
bygga de båda bostäderna är samma. Rimligtvis bör kostnaden för att bygga
kompislägenheten vara något lägre per kvadratmeter då antalet kök och
hygienrum halveras. Ett badrum kostar ungefär 54 000 kronor och ett mindre kök
kostar ungefär 57 000 kronor att uppföra. Då är inte nödvändiga installationer i
form av schakt- och rördragningar eller moms inräknat (ÅF Bygganalys, 2016).
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5. ANALYS OCH DISKUSSION
Målet med detta arbete är, som anförs i 1.3, att producera ett underlag till
projektering av studentbostäder. Det ska leda till att studentbostäder utformas
efter studenters prioriteringar i högre grad, att det blir mer kostnadseffektivt att
bygga studentbostäder samt att därmed öka byggandet av dem. Arbetet har
genomförts i enlighet med de tids- och omfattningsramar som givits och
resulterat i konkreta rekommendationer som kan användas vid projekteringen
av framtida studentbostäder. Rekommendationerna finns att läsa i 6.1. Målet
med arbetet kan således anses uppfyllt.
När resultat och slutsatser i detta arbete studeras är det viktigt att ta i beaktning
att de främst grundas på självskattningar av studenterna själva. Människor är
inte nödvändigtvis bäst på att uppskatta sina egna prioriteringar och
värderingar. Alla studenter som har medverkat vid intervjuer och
enkätundersökning har ombetts att främst tänka utifrån sina behov och utifrån sin
person generellt, inte utifrån nuvarande boendesituation. Det är dock omöjligt
att inte göra värderar eller resonera utifrån sin nuvarande boendesituation då det
påverkar vilka behov man upplever. Detta har oundvikligen en inverkan på
resultaten i arbetet.

5.1 Funktioner som prioriteras och värdesätts
För att studera prioriteringen mellan olika funktion i bostaden i enkäten används
den frågetyp där olika alternativ ställs mot varandra, två och två. Respondenten
får då möjlighet att prioritera en funktion två gånger, mot två olika alternativ.
Vilket alternativ en funktion ställs mot är därmed avgörande för om det väljs
eller inte, det är alltså inte omöjligt att ett annat resultat produceras om de
alternativ som ställs mot varandra vore annorlunda. Med det i åtanke så är det
också de funktioner som får högst prioritering som respondenterna värderar
högst i kronor.
De funktioner som prioriteras högst är ”större sociala ytor”, egen balkong och
diskmaskin. Resultatet tycks rimligt eftersom en naturlig del av studentlivet är
att träffa många, nya människor och alla studenter som intervjuades menade att
det är viktigt för dem att kunna bjuda hem vänner och bekanta. Prioriteringen av
diskmaskin ter sig också rimlig då det är föga lockande att, efter en lång
studiedag, att ställa sig och handdiska. Diskmaskin är alltså en prioriterad
vardagslyx i studentlivet. På grund av en miss i enkäten hade inte
respondenterna möjlighet att värdesätta funktionen. Troligtvis skulle
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diskmaskin värdesättas till 133–167 kronor i ökad månadshyra, med tanke på
vad funktionen över och under i prioriteringen värdesätts till av studenterna.
Det är tydligt att förvaring (klädkammare och lägenhetsförråd i bostaden) och
större arbetsplats inte prioriteras eller värdesätts av respondenterna, oavsett om
man ser till prioritering, betalningsvillig andel eller värdesättning av
funktionerna. De flesta studenterna tycker att dagens förvaringsytor i
studentbostäder är tillräckliga då de generellt har ganska få ägodelar eller inte
har tagit med sig allt till studieorten. Ingen fråga i enkäten ställdes om hur ofta
eller vart i bostaden studenter väljer att studera hemma. Dock diskuterades
ämnet vid intervjuerna och det framgick där att de flesta studenterna föredrar att
studera utanför hemmet av olika anledningar.
Prioritering och värdesättning av sovloft fick inget större genomslag bland
studenterna. Syftet med att ta med just den funktionen var att få med ett tänk om
att nyttja bostadens volym mot, som traditionellt, att bara tänka på golvyta. Detta
är något som arkitekt Petter Öhman tar upp i sin intervju som framtida
utvecklingsvägar för studentbostäder.
Vad gäller värdering av höjda standardnivåer på kök kan studenter, förenklat,
delas in i tre kategorier. Den första är studenter som inte bryr sig om kök eller
matlagning och som inte har något problem att dela kök. Den andra kategorien
är studenter som, av olika anledningar, vill ha ett eget kök med alla
grundläggande funktioner men som inte anser sig behöva ett större kök. Den
tredje och sista gruppen är de som värderar sitt kök och möjligheten till
matlagning högt. Det är alltså kategori två och tre som vill ha egna kök. Vid
intervjuerna framgick det att kategori två inte bryr sig speciellt mycket om
bänkyta så länge alla funktioner i köket finns. Kategori tre vill ha det största köket
för att få ett så bra kök som möjligt.
Slutligen kan det konstateras att respondenterna prioriterar träparkett i bostaden
och helkaklat badrum relativt lika. Träparkett prioriteras något lägre men
studenterna är villiga att betala mer för det. Skillnaden kan mycket väl bero på
enkätens utformning, det är därför rimligt att säga att båda ytskikten är
önskvärda bland de flesta studenterna.

5.2 Boendeutformning
I enkäten fick studenter ange hur stor hyresreduktion de vill ha för att dela en
funktion med olika antal personer. Det är vår analys att många har svarat på
dessa frågor relativt godtyckligt och därför bör vissa av värdena i Bilaga 1 och
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Bilaga 3 läsas ut med försiktighet. Ett exempel på detta är att respondenterna har
svarat att de vill ha en hyresreduktion på 501 kronor för att dela arbetsplats med
tre personer eller fler. Samtidigt, vid prioriteringar och intervjuer, framgår det att
väldigt få studenter bryr sig om huruvida en arbetsplats delas eller ej och de flesta
studerar inte i hemmet regelbundet. Därför kan i den önskade hyresreduktionen
snarare ses som en markering från respondenten om hens inställningen till att
dela boende i stort. Det är således snarare så att behöva dela någonting
överhuvudtaget med tre andra kräver en hyresreduktion på 501 kronor snarare
än arbetsplatsen enkom. Därutöver kan relationerna mellan önskad
hyresreduktion för olika funktion studeras, exempelvis kräver studenten endast
hälften så stor hyresreduktion för att dela balkong som för att dela kök.

5.2.1 Boendeformer
Det som kommenteras, i 5.1 första stycket, ovan om prioritering mellan
funktioner och hur alternativens ordning kan ha haft inverkan på resultatet gäller
även i frågorna i prioriteringen mellan bostäder.
Med det sagt så är ett av de mest intressanta resultaten, enligt vår mening, i detta
arbete att den högst prioriterade bostadsformen är kompislägenheten som delas
med en annan person. Detta är särskilt intressant då den allmänna uppfattningen
bland aktörer som arbetar med studentbostäder är att studenter idag vill bo i
enrumslägenheter med egen WC, dusch och eget kök. Den bilden är förvisso inte
helt felaktig då den ofta sätts i relation till intresset för att bo i korridorsrum,
vilket är det lägst prioriterade alternativet i undersökningen. Det är dessutom
fortfarande en väsentlig del av studenterna som prioriterar en egen
studentlägenhet. Prioriteringen av kompislägenhet, som delas med två andra
personer, är nästan lika låg som prioriteringen av korridorsrum bland
respondenterna.
En trolig förklaring, enligt vår mening, är att det stämmer att studenter generellt
vill bo själva i en egen studentlägenhet men att på grund av den högre
hyreskostnaden för en nyproducerad studentlägenhet så anser en betydande del
av studenterna att det blir för dyrt. De studenterna anser då att det närmaste
alternativet, att dela bostad med en person, är en rimlig lösning. Detta
resonemang bekräftades såväl under intervjuerna som i fritextsvaren i enkäten.
Av respondenterna i enkäten kan 90% tänka sig att dela boende med någon
annan, om de själva får välja vem, och vill då en reducerad hyreskostnad på,
konservativt räknat, cirka 600 kr/mån vilket de får med en kompislägenhet.
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Som invändning mot kompislägenheterna, som delas med en person, menade
flera studenter under intervjuerna att det kändes jobbigare att bara dela bostad
med en person än att dela med flera. Om detta visar sig stämma överens med
verkligheten kan det visa sig vara bättre att bygga kompislägenheter som tre
studenter delar på. Detta bör utvärderas i framtiden.
Även då korridorsrummen är den lägst prioriterade boendetypen bland
respondenterna och hyresvärdar idag står med många rum tomma så är det ändå
flera studenter, i intervjuer, som väljer att lyfta denna boendeform. Framför allt
för nya studenter är det ett relativt billig boende som är relativt lätt att få och
bidrar med en viktigt social trygghet och gemenskap för personer som har
kommit till en ny stad. De flesta studenter upplever dock att korridorerna
generellt är i slitet skick och att de allmänna utrymmena är för otrevliga vilket
anses ligga bakom korridorernas dåliga rykte. Med hänsyn till det stora antal
korridorsrum som står tomma, särskilt i Uppsala, så är det rimligt att en andel
byggs bort. Men man bör vara försiktig inför att bygga bort allt för många då
korridorsrummen är en väldigt viktig boendetyp för en betydande minoritet av
studenter, de mest utsatta studenterna kan man hävda.
Oavsett vilken kollektiv boendetyp vi talar om så är respondenterna på enkäten
och studenterna i intervjuerna helt överens om att de själva vill få välja vilka
personer de delar boende med. Det skulle givetvis vara svårare att lösa praktiskt
i korridorer men med kompislägenheter bör det vara en student som får
kontraktet för hela lägenheten och som sedan själv utser sin inneboende.
En boendeform som inte fanns med i undersökningen men som kanske, i vår
mening, borde har gjort det är den så kallade parlägenheten. Ungefär en tredjedel
av studenterna i enkäten uppger sig vara sambo eller gift. Det innebär troligtvis
att ingen av de boendetyper som fanns som alternativ i enkäten passade de riktigt
bra. Parlägenheten är i stora drag lik kompislägenheten men är mer anpassad för
två personer i samboförhållande. Den största skillnaden det medför är att ett
sovrum behöver vara stort nog för att rymma en dubbelsäng med tillhörande
betjäningsarea.
5.2.2 Dela funktioner
WC och badrum är det studenter är mest negativa till att dela, såväl om man
lyssnar till aktörerna som arbetar med studentbostäder som om man studerar
respondenternas önskade hyresreduktion. Genomsnittsstudenten vill ha en
hyresreduktion på 576 kr/mån för att dela WC och 494 kr/mån för att dela dusch.
Summorna ökar ju fler personer studenten delar funktionen med. De flesta
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studenterna vill inte alls behöva dela dessa funktioner och kräver därför en hög
hyresreduktion i utbyte, men när studenten väl delar funktionerna så spelar det
mindre roll om det är med en person eller flera. Vid intervjuerna tyckte flera
studenter att det var ett mindre problem att dela funktionerna om de själva får
välja vilka de bor med.
Respondenterna, i snitt, angav 414 och 327 kronor i önskad hyresreduktion för
att kunna tänka sig att dela kök respektive sociala ytor. Med tanke på att båda
dessa funktioner är väsentliga delar i en bostad så det relativt låga krav. En
anledning till att siffrorna inte högre skulle kunna vara att många är vana vid
tanken att dela dessa funktioner från att bo i korridor och ser det därför inte som
en uppoffring i lika stor utsträckning.
Utifrån resultatet kan det resoneras att balkong, arbetsplats och tvättmaskin är
de funktioner i bostaden som bäst lämpar sig att dela med flera. Egen balkong är
förvisso den funktion som prioriteras högst men samtidigt vill de flesta
respondenterna endast ha en liten hyresreduktion för att dela balkong. Dessutom
är det, helt enkelt, en funktion som är relativt enkel att dela med andra och om
ekonomin i ett projekt kräver det bör den därför delas. Det är få studenter som
prioriterar eller värdesätter att ha varken egen tvättmaskin eller arbetsplats i
bostaden, dessa bör därför också delas.

5.3 Skillnader mellan grupper
Det använda enkätverktyget, Netigate, möjliggör att resultat från enkätsvaren
kan filtreras och analyseras på oerhört många sätt. Examensarbetes
tidsomfattning sätter dock en gräns för hur många och hur djupa analyser som
kan behandlas. Därför genomfördes nedbrytningar efter fem olika kriterier vilket
motiveras i 3.4.1.
Vid en analys av de olika nedbrytningarna upptäcks mönster mellan olika
grupper. Preferenserna hos de studenter som har studerat 1–3 terminer, i 4.4.1,
stämmer väl överens med de studenter som har inkomster under 8 000 kr/mån i
4.4.3. Deras preferenser stämmer i sin tur relativt väl överens med de studenter
som prioriterar grönytor och förvaring i 4.4.5.
På motsvarande sätt tenderar de som har studerat 4–7 terminer att värdera på
liknande sätt som studenter med 12 000 – 20 000 kronor i månadsinkomst. Deras
preferenser liknar även grupper som har prioriterat funktionen träparkett.
På det viset kan de fem nedbrytningarna sammanfattas i två huvudgrupper
bland studenter; den nyblivna studenten och den etablerade studenten.
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Gällande värdesättning av olika standardnivåer på kök så värderar studenterna
på samma sätt som omnämns i 5.1.

5.3.1 Studietid
I början av studietiden vill en större andel studenter ha ett helt eget boende. En
av anledningarna till att studenten inte föredrar en kompislägenhet kan vara att
det känns läskigt eller orimligt innan en stadig social umgängeskrets har skapats.
När studenten har studerat ett tag är hen mer positivt inställd till att dela boende
med andra bekanta.
Studenter som har studerat 4–7 terminer är minst villiga att dela boende eller
funktioner. Det är också den grupp där flest lever i samboförhållande och har
högst prioritering av egen balkong och ”större sociala ytor”. Troligtvis är
studenterna i den gruppen mitt i studierna och prioriterar därför ett boende där
man trivs. Samtidigt är man etablerad på orten, har kanske ett deltidsjobb samt
en stadig umgängeskrets, alla saker som gör det möjligt för studenten att ställa
högre krav på bostaden.
De studenter som har studerat längst, och börjar närma sig slutet av studierna,
har generellt färre krav på bostaden och kan tänka sig att dela boende med fler.
Troligtvis innebär vetskapen om att studierna snart är över att prioriteringen om
ett bra boende minskar. När det är mindre än ett år kvar är det enklare att ”härda
ut” och prioritera ett billigt boende framför ett trivsamt.

5.3.2 Utbildningsinriktning
De skillnader som finns mellan studenter med hänseende på utbildningsinriktning är generellt små och osammanhängande. Bara inom utbildningsgruppen ”Annan” finns otroligt många olika utbildningar och varierande
prioriteringar. Troligtvis är skillnaden i prioriteringar större på individnivå än
på utbildningsnivå.
Högskoleingenjörer är den grupp som är mest villiga att betala extra för olika
funktioner. En anledning kan vara att i den gruppen finns bland annat
byggingenjörer som kan antas har en större förståelse för de kostnader som varje
funktion innebär.
Läkare och psykologer ser ut att vara mer positivt inställda till sovalkov och
sovloft. Dock är den här gruppen generellt i början av sin utbildning och
studenter som har studerat kortare tid är generellt mer positiva till den typen av
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funktioner. Därför kan man inte nödvändigt dra slutsatsen att läkare och
psykologer prioriterar annorlunda.

5.3.3 Inkomst
Den största skillnaden bland respondenterna, med hänsyn på inkomst, är mellan
de som har inkomst under och över 8 000 kr/mån. Studenter i det lägre
inkomstintervallet tenderar att inte prioritera eller värdesätta egen balkong,
sociala ytor, diskmaskin eller sovloft i lika hög utsträckning. De prioriterar och
värdesätter istället grönytor, tvättmaskin, arbetsplats och förvaring i högre
utsträckning. Studenterna med inkomster över 8 000 kronor har nästan motsatta
prioriteringar.
Inkomst kan därmed anses vara en mycket viktig parameter som dels påverkar
hur studenter bor, dels visar på vilka prioriteringar studenten har. Det leder
också till fråga huruvida det är inkomsten som leder till prioriteringar eller
prioriteringar som leder till inkomst. Det kan vara så att de personerna med lägst
inkomster i högre grad vill fokusera på studierna att röra sig utomhus istället för
att skaffa ett extrajobb.
Det är också möjligt, då gruppen har starka prioriteringssamband med studenter
som har studerat 1–3 terminer, att gruppen främst utgörs av nya studenter. Nya
studenter fokuserar på att få ett boende, en umgängeskrets och komma in i
studierna framför att skaffa ytterligare inkomster. Vartefter studenter etablerar
sig i studierna och på orten skaffar studenten fler extrainkomster och även större
socialt umgänge vilket förändringar förutsättningar och prioriteringar för
bostaden. Då prioriteras i högre grad egen balkong, större sociala ytor, träparkett
och helkaklat badrum.

5.3.4 Prioritering av boendeform
Denna nedbrytning i första hand genomfördes för att undersöka prioriteringar
hos ”ytterligheter” bland studenterna, de som absolut inte kan tänka sig att dela
bostad och de som alltid prioriterar att bo billigt. Mellan de två grupperna, de
som alltid prioriterar eget respektive det billigaste boendet, finns den största
skillnaden i inställning till att dela funktion och boende med andra. Förutom
detta så finns inga påtagliga skillnader mellan grupperna.
Man bör därför ha i åtanke att de två grupperna sammanlagt bara representerar
en minoritet av respondenterna. Det är 156 respondenter som prioriterar eget
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boende och 48 respondenter som väljer det billigaste, så det vore fel att dra större
slutsatser utifrån denna nedbrytning. Dock hjälper nedbrytningen oss att förstå
mellan vilka ”motpoler” de flesta studenter befinner sig.
Det blir särskilt tydligt i denna nedbrytning att studenter som vill bo billigt
förstår att de då också behöver dela bostad med andra och är villigare att göra
det. På samma sätt är de som vill ha eget boende beredda på att betala mer för
sitt boende generellt. Detta visar på en god verklighetsförankring hos studenter
när det kommer till boendekostnad.

5.3.5 Prioritering av funktion
De studenter som prioriterar förvaring är också mer troliga att välja billigare
boende där funktioner delas med fler. Som det har diskuterats tidigare så
stämmer det överens med de prioritering och värdering av funktioner som
studenter med kort studietid och låg inkomst har.
De studenter som prioriterar träparkett väljer egen balkong och ”större sociala
ytor” men prioriterar inte förvaring eller helkaklade badrum och därmed en
nästan omvänd prioriteringsordning än förvaringsgruppen.
En majoritet av respondenterna prioriterar antingen träparkett eller helkaklat
badrum. Men prioriteringarna och inställningen hos de grupperna är i övrigt
samstämmiga med studentpopulationen i stort.

5.4 Andra aktörers prioriteringar
De tre saker som aktörerna prioriterar mest är att hålla förvaltningskostnader
låga, att nybyggnadsprojekt ger avkastning långsiktigt samt att skapa bostäder
som människor långsiktigt vill leva i. I grunden är det ekonomiska incitament
som ligger till grund för dessa tre prioriteringar. Det är viktigt att belysa att
aktörerna även har en stark vilja att skapa såväl bostäder som samhällen som är
både trivsamma och hållbara. Men detta är svårt att leva upp till i de fall som
ekonomiska förutsättningarna inte finns.
En av de största frågorna som berör förvaltningskostnader för studentbostäder
är den höga omsättningen av hyresgäster och det extra slitage det medför. Det
medför kostnader som i längden måste läggas på hyran för alla studenter. Därför
skulle det vara mycket bra om studenter kunde bo i sina studentbostäder så stor
del av studietiden som möjligt för att minska förvaltningskostnader.
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En annan påtaglig förvaltningskostnad är de som uppkommer för att underhålla
de gemensamma ytor som finns främst i studentkorridorer. Dessutom utgör
dessa ytor biareor som hyresvärden inte kan ta hyra för av hyresgästerna som
nyttjar utrymmena. Korridorsrummen utgör även ett stort problem för
fastighetsägarna i Uppsala eftersom många korridorsrum står outhyrda. Det bör
rimligtvis innebära att boendeformen inte är vad studenter efterfrågar. Med det
i åtanke är det inte mer än rimligt att omvandling av rummen sker till lägenheter,
för att erbjuda en boendetyp som efterfrågas mer.
För att ett om- eller nybyggnadsprojekt ska vara möjligt måste det ge en
ekonomisk avkastning. När hyran i ett projekt inte har gått att förhandla fram
mellan fastighetsägaren och Hyresgästföreningen uppstår extra risker och
problem. Då sätts en presumtionshyra istället och den utgör en kortsiktig
trygghet för att projektet kommer att vara lönsamt. Osäkerheten ifall hyran
kommer att överklagas och sänkas efter 15 år är så stor att många projekt ändå
inte blir av. I ett fastighetsperspektiv är 15 år en kort tid och utan en större
trygghet är det svårt att bygga och endast hoppas på att det ska gå ihop
ekonomiskt.
Det finns motstridiga prioriteringar mellan projektledning och förvaltning vad
gäller om det är bäst med större eller mindre lägenheter. För förvaltningen
innebär större lägenheter färre kontakter med hyresgäster att hantera och färre
installationer som kan gå sönder. Men projektledning ser att det går att ta högre
kvadratmeterhyra för mindre bostäder och därför blir det lättare att få ihop
kalkylerna. Men såväl Lantz, projektledare, och Eidenert, fastighetschef,
betonade också att det är vad förvaltningen efterfrågar som i slutändan blir
byggt.
Det ligger i aktörernas intresse att bygga attraktiva boenden där hyresgästen trivs
och kommer vilja bo även om det inte finns någon bostadsbrist. Den
dominerande faktorn är även här ekonomin, de bostäder som byggs idag måste
kunna ge avkastning även i framtiden. Där blir det exempelvis intressant att
diskutera om de allra minsta studentlägenheterna som byggs idag, så små som
15m2, kommer vara eftertraktade i framtiden eller kommer kräva dyra
ombyggnationer. Rikshem har idag valt att inte bygga så små bostäder.

5.5 Kostnadseffektiva lösningar
Som student kan det vara lätt att tycka att fler studentbostäder ska byggas med
hög standard, bra läge och billig hyra. Lika lätt är det, som student, att i rådande
bostadskris tycka att bostäder främst ska byggas snabbt och i stort antal. Men en
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fastighetsägare måste dels kunna få avkastning på sin investering och dels ha ett
mer långsiktigt perspektiv när bostäder utformas. Genom att sammanväga
intressen och prioriteringar hos respektive grupp, studenter och andra aktörer,
är förhoppningen med detta arbete att hitta förslag som gör att både fler och
bättre studentbostäder kan byggas på ett sätt där alla parter gynnas.

5.5.1 Boendeformer
Den högst prioriterade boendeformen bland studenter är en kompislägenhet där
boendet delas med en person. Större bostäder har en något lägre
produktionskostnad då installationer och utrustning delas. Det underlättar för
att fler bostäder ska kunna produceras. Det är även mer hållbart att bygga
kompislägenheter. För skulle efterfrågan på studentbostäder minska eller
försvinna så är det enklare och billigare att bygga om kompislägenheter till
vanliga, eftertraktade bostäder än att bygga om små studentlägenheter till
konventionella lägenheter.
Studenterna är tydliga med att de själva vill påverka vem det delar boende med,
det är en förutsättning för att kompislägenhet ens ska övervägas av många
studenter. Det skulle innebära att hyresvärden har ett kontrakt på hela
kompislägenheten som hyrs ut i sin helhet till en student. Den studenten får
sedan själv ansvara för att hyra ut respektive rum till de personer hen vill dela
boende med.
Ur ett förvaltningsperspektiv är detta också mer förmånligt. Främst så innebär
det att hyresvärden kan få in hyresintäkter även för de gemensamma utrymmena
i kompislägenheten vilket underlättar på fler sätt. Dessutom så skulle det
innebära mindre arbete för förvaltaren vad gäller hyresgästkontakter samt
administrera in- och utflyttningar. Lägre förvaltningskostnader leder i längden
till lägre kostnader för hyresgästen.
Dessutom vill fastighetsägare att hyresgästerna trivs och väljer att stanna längre.
Alla studenter som har intervjuats uttrycker att det är viktigt för dem att hemmet
känns personligt och mysigt. Så det torde endast finnas positiva följder av att
studenter även tar de gemensamma utrymmena i besittning och har möjlighet att
göra de mer personliga, som ett hem.
Naturligtvis finns det även nackdelar med att studenten som hyr en
kompislägenhet själv blir hyresvärd åt sina inneboende. Konflikter kan uppstå
kring vem som är ersättningsskyldig för skador på bostaden och vem som har
tagit in bohaget i de gemensamma utrymmena. För kompisar som bor
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tillsammans täcker inte av det rättsliga skydd som finns för sambos då
sambolagen endast är tillämpliga på äktenskapsliknande relationer. Samtidigt så
har personer som känner varandra större incitament för att lösa konflikten än
personer som inte har någon annan relation till varandra.
Den boendeform som det finns flest åsikter om, både bland studenter och andra
aktörer, är korridorsrummet. Det finns goda anledningar att bygga bort en del
av det korridorsbestånd som finns, särskilt i Uppsala, då det även i bostadsbrist
finns vakanser och studenter generellt bor där en kort tid i början av studierna.
Dock, ser vi, har korridorer en viktig roll att spela i en studentstad. Särskilt för
nya studenter är korridorerna det sociala kontakt- och skyddsnät som annars
skulle saknas helt. Så även om antalet korridorsrum kan minskas så ska man vara
försiktig inför att inte bygga bort för många.

5.5.2 Ekonomisk genomförbarhet
Övergripande ekonomiska beräkningar av de funktioner som studenter
prioriterar utförs i 4.6. Med det som grund går det att jämföra om studenter är
villiga att betala för en funktion i den mån som krävs för att den ska kunna
motiveras ur de andra aktörernas perspektiv.
De kompislägenheter som två studenter delar, som prioriteras högst av
studenterna, har en något lägre avkastning än studentlägenheter eftersom
normhyran är lägre per kvadratmeter för större lägenheter. Skulle
kompislägenheter istället byggas med tre studenter som delas så skulle
produktionskostnaden per boende minska något mer.
Med tanke på att en majoritet av de bostäder Rikshem bygger i Uppsala idag är
mellan 40-50m2 så bör det gå att finns ekonomisk avkastning i projekt med
kompislägenheter som är cirka 40–55m2. Då boenden delas behöver inte heller
samma hänsyn tas vid projektering till att hyran inte ska bli högre än vad som är
rimligt för en student att betala med endast CSN som inkomst.
Studenterna anger i enkäten att de är villiga att betala 256 kr/mån för egen
balkong. För att klara de ekonomiska kraven måste intäkterna vara minst 205
kr/mån vilket innebär att studenternas betalningsvilja överstiger kravet vilket
går att se i Figur 5.1. Alltså är det ekonomiskt lönsamt att ha egna balkonger. Det
kan tilläggas att balkong också är den funktion som studenter har minst emot att
dela med andra. Skulle det i ett projekt inte går att få in egna balkonger i
bostäderna så är en rimlig lösning att istället ha gemensamma balkonger.
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Större sociala ytor prioriteras högt av studenterna men den summa som
studenter kan tänka sig att betala, 167 kr/mån, understiger kostnaden som är
1040 kr/mån allt för mycket vilket illustreras i Figur 5.1. Därför är det inte
ekonomiskt möjligt att föra in i studentbostäder. Dock skulle det i kollektiva
boendeformer, där fler delar på kostnaden, ha en större chans att fungera. Men
det säger också någonting om att planlösningar i studentbostäder bör utformas
så att det går att ställa in en soffgrupp eller liknande om studenterna så önskar.
Kostnaden idag för träparkett är 123 kr/mån, det studenter uppger sig vara
villiga att betala ligger strax över på 133 kr/mån. Således går det att motivera att
bygga studentbostäder med träparkett då det är en funktion som studenter
värderar högt, särskilt i sociala utrymmen.
För att få helkaklat badrum måste man betala 205kr/mån i ökad hyreskostnad.
Studenterna är villiga att betala 131 kr/mån vilket är under kostnaden, ur detta
hänseende är det därför inte motiverat att bygga studentbostäder med
helkaklade badrum.
Notera att, i Rikshems fall, är avkastningskraven på bostadsprojekt i sin helhet. I
de här räkneexempel så beräknas avkastningskravet på alla funktioner separat
vilket är ett avsteg från hur det ser ut i verkligheten. Dock antas det ge en rimlig
bedömning över huruvida förslagen är genomförbara.
Skulle samtliga funktioner, som en majoritet av studenterna prioriterar, läggas in
i studentbostäder så skulle det innebära att kostnaderna för egen balkong, ”större
sociala ytor”, träparkett och helkaklat ska läggas till hyran. Räknat utifrån vad
funktionerna verkligen kostar skulle det innebära en hyreshöjning på ungefär
1 573 kr/mån vilket innebär en hyra på cirka 6 500 kr/mån på en studentlägenhet
för en person. För en kompislägenhet, som två studenter delar, skulle det
innebära en hyra på cirka 4 600 kr/mån, person. För en student som har CSN
som enda inkomst skulle det vara en orimlig boendekostnad och de bostäderna
skulle troligtvis inte vara eftertraktade. Skulle hyran på kompislägenheterna bli
så hög skulle vinsten, för många studenter, med att dela bostad försvinna. Därför
kan det inte rekommenderas att studentbostäder byggs med alla de funktion som
studenter prioriterar.
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Figur 5.1

Visar om studenters betalningsvilja täcker funktionens kostnad

Det hade varit fördelaktigt om det gick att ta bort funktionen arbetsplats i
kompislägenheterna då den inte prioriterar av studenter i särskilt hög grad. Då
hade en ”växling” mellan kostnader och insparade ytor kunnat ske. Tyvärr
tillåter inte SIS att funktionen helt tas bort i kompislägenheter, i
studentlägenheter får den kombineras med matplats. Men i de fall det är möjligt,
främst i kollektiva boendeformer, bör arbetsplatsen flyttas ur bostaden eller till
de gemensamma utrymmena.

5.6 Metod och genomförande
I huvudsak har de metoder som använts fungerat väl för att genomföra
undersökningen som ligger till grund för detta arbete.
Svaren på enkäten fick betydligt fler svar än förväntat, 839 stycken. Det ger ett
bra underlag för att analysera och dra slutsatser. Sammansättningen av
respondenterna speglar studentpopulationen i stort vad gäller könsfördelning,
åldersfördelning och studenttidsfördelning. Respondenterna är studenter på ett
stort antal olika utbildningar även då ingenjörsutbildningarna är
överrepresenterade. De flesta studerar i Uppsala vilket naturligtvis påverkar,
men Uppsala som studieort och bostadsmarknad antas vara ett bra genomsnitt
av större orter i Sverige.
I intervjuerna av studenter är ingenjörer överrepresenterade, men i övrigt finns
en god fördelning av studenter. Det är däremot svårt att få ut någon ny
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information från intervjuerna som kan bidra till undersökningen. Däremot
klargör och motiverar intervjuerna de mönster som noterats i enkätsvaren.
Urvalet av studenter till intervjuerna skedde under ett tidigt skede av analysen
av enkätsvaren. Det innebär att en del av våra tidigare teorier som sedan dess har
förkastats, exempelvis att utbildningsinriktning har stor inverkan på
boendepreferenser, ligger till grund för urvalet.
Vid analys av resultatet framkommer naturligtvis svagheter i enkät- och
intervjufrågor. En stor del av tiden gick just åt att utforma enkäten.
Enkätundersökningen i sig är väldigt lyckad och kan ensamt ligga till grund för
en djup analys. Med det i åtanke skulle intervjuerna behövt ha en annan
inriktning för att kunna bidra till undersökningen i högre grad.
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6. SLUTSATSER
Vad studenter prioriterar i sina bostäder är främst sociala ytor vilket också
medför balkong och ytskikt så som träparkett. Studenter med högre krav på
bostaden är också beredda att betala för dem och de som vill bo billigt kan också
tänka sig att dela.
Bostadsbristen gäller heller inte bara studenter, i stort sätt alla typer av bostäder
efterfrågas idag. I den konkurrensen har studentbostäder flera påtagliga
nackdelar så som högre förvaltningskostnader och sämre ekonomiska
förutsättningar.
För att ett projekt med studentbostäder ska bli av är det mycket som ska bli rätt,
inte minst det ekonomiska. Det är inte bara själva bostadens utformning som
påverkar huruvida det går att få ihop de ekonomiska kalkylerna för ett projekt.
Bland annat påverkar PBL, diskrimineringslagen, BBR och SIS hur billigt det går
att bygga. Samtidigt regleras hyressättning på hyresrätter inte av de faktiska
kostnaderna för att bygga. Lagstiftning, i form av hyresreglering, och
Hyresgästföreningen som i all välmening vill hålla hyror låga försvårar för
bostadsproducenter att få ekonomi i projekten. Detta är frågor som behöver
undersökas vidare om byggandet av studentbostäder ska kunna ta fart på allvar.

6.1 Rekommendationer
De rekommendationer som lämnas i denna rapport riktas till aktörer som
planeras och projekterar studentbostäder. Rekommendationerna är sådana att de
ska gynna både studenter och andra aktörer, genom fastighetens levnadscykel.
Kollektiva studentbostäder, så kallade kompislägenheter, bör hyras ut till en
student som sedan själv får välja vem hen ska dela bostaden med.

6.1.1 Funktioner i bostaden
+ Balkong, egen för varje studentbostad där det är möjligt och i övriga fall
gemensamma för flera bostäder.
+ Större sociala ytor i den grad det är ekonomiskt möjligt. Planlösningar i
studentbostäder bör planeras på så sätt att det är möjligt att få plats med
generösa sociala ytor, exempelvis i form av en soffgrupp.
+ Diskmaskin, bör byggas in i alla kompislägenheter. I den mån det är
möjligt även i andra studentbostäder.

57

Examensarbete: PRIORITERADE STUDENTBOSTÄDER

+ Alla studentbostäder ska ha träparkett.
+ Kök ska vara SIS-standard med alla funktioner i såväl studentbostäder
som i kompislägenheter.
− Förvaring, utöver SIS-standard, ska inte läggas in. Om det ska in mer
förvaring så ska det ske utanför själva bostaden.
− Arbetsplats ska, i den mån det är möjligt, förläggas utanför det egna
rummet eller bostaden.

6.1.2 Boendeformer
+ Kompislägenheter för två studenter på cirka 40m2, för de studenter som
prioriterar ett billigare boende. Bostadens planlösning, i undersökningen,
går att se i Figur 6.1. Bostäderna bör utformas på ett sådant sätt att de kan
uppföras i variation, eller enkelt omvandlas, till så kallade
sambolägenheter som har ett större sovrum och sociala utrymmen.

Figur 6.1

Planlösning kompislägenhet, för två studenter

+ Studentlägenheter för en student på cirka 19-25m2, för de studenter som
prioriterar eget boende. Bostadens planlösning, i undersökningen, går att
se i Figur 6.2.
− Någon nyproduktion av korridorsrum bör ej ske. Dock behöver det finnas
kvar ett visst bestånd för att täcka de behov av boendeformen som finns.

58

Kap 6. Slutsatser

Figur 6.2

Planlösning studentlägenhet, för en student

6.1.3 Differentiering
Vår slutsats är att de boendeformer som rekommenderas under 6.1.2 anses täcka
upp för de skillnader som föreligger mellan olika studenter. Några ytterligare
boendetyper med olika standardnivå anses det inte finnas någon marknad för.

6.2 Framtida studier
1. Skulle lagar och regler, exempelvis PBL; BBR eller SIS, behöva förändras
för att tillgodose studenters prioriteringar på ett bättre/billigare sätt?
2. Är det mer kostnadseffektivt att omvandla/ROT-renovera befintliga
fastigheter till studentbostäder?
3. Finns det sätt att få studenter att bo längre i samma bostad för att minska
förvaltningskostnader?
4. Upplåtelseformer – är studentlägenheten det bästa sättet för en student
att få bostad? Exempelvis kan ungdomslägenheter fungera som bättre
upplåtelseform då fler personer som står långt från bostadsmarknaden
och bostaden kan behållas efter att studierna avslutas.
5. Hur studenters personlighet påverkar boendet?
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BILAGA 1
C.ing:
H.ing:

Civilingenjör,
Högskoleingenjör

Bilaga 1, tabell 2 Studenternas värdesättning på funktioner i bostaden, beroende av
studietid
1–3 Terminer 4–7 Terminer 8+ Terminer
1

Egen balkong

240 kr

280 kr

239 kr

2

Större sociala ytor

157 kr

177 kr

163 kr

3

Träparkett i kök och vardagsrum 123 kr

142 kr

129 kr

4

Helkaklat badrum

124 kr

139 kr

126 kr

5

Sovalkov

93 kr

103 kr

80 kr

6

Klädkammare

78 kr

98 kr

98 kr

7

Golvvärme

84 kr

89 kr

79 kr

8

Större arbetsplats

86 kr

82 kr

70 kr

9

Sovloft

81 kr

69 kr

68 kr

10

Förråd i bostaden

53 kr

62 kr

58 kr

Bilaga 1, tabell 3 Studenternas värdesättning på funktioner i bostaden, beroende av
utbildningsinriktning
C.ing

H.ing

Jurist

Läkare+
Psykolog

Annat

1

Egen balkong

244 kr 303 kr

270 kr 262 kr

245 kr

2

Större sociala ytor

168 kr 196 kr

187 kr 149 kr

155 kr

3

Träparkett i kök och vardagsrum 133 kr 139 kr

150 kr 135 kr

127 kr

4

Helkaklat badrum

131 kr 148 kr

147 kr 144 kr

122 kr

5

Sovalkov

91 kr

105 kr

104 kr 89 kr

90 kr

6

Klädkammare

88 kr

95 kr

103 kr 94 kr

92 kr

7

Golvvärme

77 kr

84 kr

89 kr

109 kr

85 kr

8

Större arbetsplats

80 kr

74 kr

66 kr

116 kr

80 kr

9

Sovloft

68 kr

71 kr

63 kr

104 kr

73 kr

10

Förråd i bostaden

54 kr

51 kr

50 kr

65 kr

62 kr

B1.1

Bilaga 1, tabell 4 Studenternas värdesättning på funktioner i bostaden, beroende av
inkomst
-8 tkr

8–12 tkr

12–20 tkr

20+ tkr

1

Egen balkong

199 kr

263 kr

277 kr

265 kr

2

Större sociala ytor

139 kr

167 kr

184 kr

173 kr

3

Träparkett i kök och vardagsrum 109 kr

133 kr

147 kr

137 kr

4

Helkaklat badrum

116 kr

128 kr

143 kr

143 kr

5

Sovalkov

83 kr

96 kr

104 kr

90 kr

6

Klädkammare

87 kr

86 kr

104 kr

102 kr

7

Golvvärme

84 kr

86 kr

94 kr

75 kr

8

Större arbetsplats

84 kr

79 kr

81 kr

80 kr

9

Sovloft

67 kr

76 kr

84 kr

58 kr

10

Förråd i bostaden

63 kr

55 kr

62 kr

59 kr

Bilaga 1, tabell 5 Studenternas värdesättning på funktioner i bostaden, beroende på
prioritering av boende
Billigast

Eget

1

Egen balkong

199 kr

299 kr

2

Större sociala ytor

122 kr

175 kr

3

Träparkett i kök och vardagsrum 81 kr

142 kr

4

Helkaklat badrum

81 kr

145 kr

5

Sovalkov

58 kr

118 kr

6

Klädkammare

45 kr

102 kr

7

Golvvärme

70 kr

93 kr

8

Större arbetsplats

63 kr

89 kr

9

Sovloft

72 kr

78 kr

10

Förråd i bostaden

52 kr

71 kr

B1.2

Bilaga 1, tabell 6 Studenternas värdesättning på funktioner i bostaden, beroende på
prioritering av funktion
Parkett

Kakel

Grönytor Förvaring

1

Egen balkong

262 kr

270 kr

193 kr

129 kr

2

Större sociala ytor

185 kr

165 kr

151 kr

76 kr

3

Träparkett i kök och vardagsrum 168 kr

126 kr

119 kr

124 kr

4

Helkaklat badrum

130 kr

159 kr

121 kr

116 kr

5

Sovalkov

94 kr

103 kr

70 kr

34 kr

6

Klädkammare

91 kr

100 kr

84 kr

137 kr

7

Golvvärme

79 kr

87 kr

82 kr

73 kr

8

Större arbetsplats

88 kr

66 kr

86 kr

84 kr

9

Sovloft

73 kr

74 kr

51 kr

32 kr

10

Förråd i bostaden

58 kr

60 kr

53 kr

127 kr

Bilaga 1, tabell 7 Studenternas värdesättning av olika standardnivåer för kök, beroende
av studietid
Kök

1–3 Terminer 4–7 Terminer 8+ Terminer

B) istället för A) 179 kr

188 kr

176 kr

C) istället för B) 150 kr

163 kr

161 kr

D) istället för C) 192 kr

222 kr

218 kr

Bilaga 1, tabell 8 Studenternas värdesättning av olika standardnivåer för kök, beroende
av utbildningsinriktning
Kök

Civilingenjör Högskoleingenjör

Jurist

Läkare+Psykolog Annat

B) istället för A) 181 kr

191 kr

188 kr

175 kr

180 kr

C) istället för B) 158 kr

159 kr

166 kr

164 kr

157 kr

D) istället för C) 209 kr

221 kr

221 kr

216 kr

209 kr

Bilaga 1, tabell 9 Studenternas värdesättning av olika standardnivåer för kök, beroende
av inkomst
8–12 tkr

12–20 tkr

20+ tkr

B) istället för A) 160 kr

178 kr

202 kr

193 kr

C) istället för B) 141 kr

157 kr

165 kr

175 kr

D) istället för C) 178 kr

207 kr

241 kr

225 kr

Kök

-8 tkr

B1.3

Bilaga 1, tabell 10 Studenternas värdesättning av olika standardnivåer för kök, beroende
på prioritering av boende
Kök

Billigast

Eget

B) istället för A) 110 kr

207 kr

C) istället för B) 101 kr
D) istället för C) 146 kr

190 kr
250 kr

Bilaga 1, tabell 11 Studenternas värdesättning av olika standardnivåer för kök,
beroende på prioritering av funktioner
Parkett

Kakel

Grönytor Förvaring

B) istället för A) 168 kr
C) istället för B) 154 kr

191 kr

180 kr

196 kr

166 kr

152 kr

151 kr

D) istället för C) 200 kr

218 kr

191 kr

204 kr

Kök

Bilaga 1, tabell 12 Hur studenter kan tänka sig dela boende, beroende av studietid
1–3 Terminer

4–7 Terminer 8+ Terminer

0

12,0%

10,2%

8,2%

Personer man känner 1
eller har själv valt
2

18,8%

26,3%

23,4%

37,2%

37,8%

38,7%

3+

32,1%

25,7%

29,7%

0

39,7%

47,4%

45,3%

Personer
man
inte 1
känner eller har valt
2

20,9%

22,0%

22,3%

21,4%

18,9%

17,6%

18,4%

11,8%

14,8%

3+

Bilaga 1, tabell 13 Hur studenter kan tänka sig dela boende, beroende av
utbildningsinriktning
s

C.ing

H.ing

Jurist

Läkare+Psykolog

Annat

7,0%

8,6%

6,2%

10,6%

12,8%

20,6%

20,0%

23,5%

19,1%

26,1%

37,2%

45,7%

37,0%

40,4%

36,1%

3+

35,2%

25,7%

33,3%

29,8%

25,1%

0

36,2%

46,7%

40,7%

51,1%

47,6%

Personer man inte 1
känner eller har valt 2

23,6%

20,0%

24,7%

17,0%

21,6%

20,6%

21,0%

19,8%

23,4%

17,8%

19,6%

13,3%

14,8%

8,5%

13,0%

0
Personer man känner 1
eller har själv valt
2

3+

B1.4

Bilaga 1, tabell 14 Hur studenter kan tänka sig dela boende, beroende av inkomst
-8 tkr

8–12 tkr

12-20tkr

20+ tkr

0

10,4%

10,0%

9,0%

10,9%

Personer man känner 1
eller har själv valt
2

29,1%

21,8%

18,1%

28,5%

32,8%

36,7%

48,4%

34,3%

3+

27,6%

31,6%

24,5%

26,3%

0

47,0%

40,3%

43,2%

54,7%

Personer man inte 1
känner eller har valt
2

23,1%

19,7%

27,1%

21,2%

12,7%

23,8%

16,8%

16,8%

17,2%

16,5%

12,9%

7,3%

3+

Bilaga 1, tabell 15 Hur studenter kan tänka sig dela boende, beroende på prioriteringen
av boende
Billigast

Eget

0

2,1%

18,6%

Personer man känner 1
eller har själv valt
2

6,3%

37,2%

37,5%

32,1%

3+

54,2%

12,2%

0

16,7%

64,7%

Personer man inte 1
känner eller har valt
2

12,5%

24,4%

33,3%

9,6%

37,5%

1,3%

3+

Bilaga 1, tabell 16 Hur studenter kan tänka sig dela boende, beroende på prioriteringen
av funktioner
Parkett

Kakel

Grönytor Förvaring

7,0%

10,8%

8,2%

23,1%

21,4%

19,3%

17,3%

19,2%

41,9%

40,9%

36,2%

38,5%

3+

29,8%

29,1%

38,3%

19,2%

0

43,3%

42,9%

39,8%

57,7%

Personer man inte 1
känner eller har valt
2

19,5%

23,0%

20,9%

11,5%

17,7%

20,3%

18,4%

23,1%

19,5%

13,9%

20,9%

7,7%

0
Personer man känner 1
eller har själv valt
2

3+

B1.5

Bilaga 1, tabell 17 Medelvärde av önskad hyresreducering per månad för att dela
funktioner, beroende av studietid

Dela WC

Dela Dusch

Dela Kök

Dela Sociala utrymmen

Dela Arbetsplats

Dela Balkong

1–3 Terminer

4–7 Terminer

8+ Terminer

1

-558 kr

-589 kr

-582 kr

2

-657 kr

-692 kr

-684 kr

3

-779 kr

-817 kr

-827 kr

1 -484 kr
2 -589 kr

-503 kr

-494 kr

-615 kr

-599 kr

3

-709 kr

-744 kr

-752 kr

1

-401 kr

-422 kr

-419 kr

2

-501 kr

-524 kr

-521 kr

3

-635 kr

-657 kr

-672 kr

1

-318 kr

-329 kr

-333 kr

2

-388 kr

-404 kr

-410 kr

3 -475 kr
1 -351 kr

-509 kr

-520 kr

-339 kr

-353 kr

2

-422 kr

-408 kr

-429 kr

3

-514 kr

-485 kr

-515 kr

1

-236 kr

-282 kr

-254 kr

2

-295 kr

-331 kr

-316 kr

3

-372 kr

-417 kr

-394 kr

Bilaga 1, tabell 18 Medelvärde av önskad hyresreducering per månad för att dela
funktioner, beroende av utbildningsinriktning
C.ing

H.ing

Jurist

Läkare+Psykolog Annat

2 -288 kr

-587 kr
-701 kr
-840 kr
-486 kr
-601 kr
-759 kr
-423 kr
-515 kr
-679 kr
-330 kr
-413 kr
-526 kr
-326 kr
-404 kr
-491 kr
-263 kr
-341 kr

-625 kr
-727 kr
-835 kr
-528 kr
-646 kr
-773 kr
-435 kr
-551 kr
-686 kr
-341 kr
-431 kr
-537 kr
-351 kr
-428 kr
-493 kr
-243 kr
-290 kr

-636 kr
-734 kr
-851 kr
-568 kr
-664 kr
-785 kr
-466 kr
-570 kr
-694 kr
-394 kr
-462 kr
-555 kr
-404 kr
-477 kr
-545 kr
-313 kr
-377 kr

-570 kr
-665 kr
-787 kr
-496 kr
-599 kr
-731 kr
-418 kr
-514 kr
-649 kr
-334 kr
-408 kr
-507 kr
-345 kr
-416 kr
-499 kr
-271 kr
-323 kr

3 -377 kr

-432 kr

-360 kr

-470 kr

-399 kr

1 -549 kr

Dela WC

2 -658 kr
3 -809 kr
1 -465 kr

Dela Dusch

2 -573 kr
3 -702 kr
1 -381 kr

Dela Kök

2 -491 kr
3 -635 kr
1 -292 kr

Dela Sociala utrymmen

2 -361 kr
3 -463 kr
1 -343 kr

Dela Arbetsplats

2 -412 kr
3 -507 kr
1 -234 kr

Dela Balkong

B1.6

Bilaga 1, tabell 19 Medelvärde av önskad hyresreducering per månad för att dela funktioner,
beroende av inkomst

Dela WC

Dela Dusch

Dela Kök

Dela Sociala utrymmen

Dela Arbetsplats

Dela Balkong

-8 tkr

8–12 tkr

12–20 tkr

20+ tkr

1 -559 kr

-573 kr

-565 kr

-612 kr

2 -672 kr

-664 kr

-681 kr

-718 kr

3 -802 kr

-792 kr

-805 kr

-856 kr

1 -482 kr

-489 kr

-499 kr

-518 kr

2 -583 kr

-595 kr

-605 kr

-630 kr

3 -713 kr

-725 kr

-748 kr

-766 kr

1 -373 kr
2 -480 kr

-407 kr

-443 kr

-442 kr

-508 kr

-541 kr

-540 kr

3 -635 kr

-647 kr

-683 kr

-663 kr

1 -331 kr

-313 kr

-341 kr

-350 kr

2 -403 kr

-384 kr

-426 kr

-427 kr

3 -498 kr

-485 kr

-532 kr

-528 kr

1 -381 kr

-345 kr

-312 kr

-347 kr

2 -457 kr

-420 kr

-376 kr

-412 kr

3 -544 kr
1 -277 kr

-506 kr

-452 kr

-502 kr

-249 kr

-267 kr

-272 kr

2 -333 kr

-305 kr

-323 kr

-329 kr

3 -412 kr

-387 kr

-405 kr

-409 kr

Bilaga 1, tabell 20 Medelvärde av önskad hyresreducering per månad för att dela funktioner,
beroende på prioritering av boende
Billigast

Eget

2

-431 kr
-494 kr
-656 kr
-388 kr
-471 kr
-604 kr
-296 kr
-367 kr
-494 kr
-219 kr
-279 kr
-363 kr
-310 kr
-379 kr
-444 kr
-185 kr
-221 kr

-663 kr
-755 kr
-862 kr
-594 kr
-707 kr
-831 kr
-531 kr
-644 kr
-765 kr
-428 kr
-519 kr
-633 kr
-428 kr
-510 kr
-595 kr
-337 kr
-413 kr

3

-302 kr

-507 kr

1

Dela WC

2
3

Dela
Dusch

1
2
3
1

Dela Kök

2
3

Dela
Sociala
utrymmen

1
2
3
1

Dela
2
Arbetsplats
3

Dela
Balkong

1

B1.7

Bilaga 1, tabell 21 Medelvärde av önskad hyresreducering per månad för att dela
funktioner, beroende på prioritering av funktioner

Dela WC

Dela
Dusch

Dela Kök
Dela
Sociala
utrymmen

Parkett

Kakel

Grönytor

Förvaring

1

-549 kr

-589 kr

-543 kr

-615 kr

2

-659 kr

-684 kr

-655 kr

-750 kr

3

-780 kr

-821 kr

-779 kr

-885 kr

1

-484 kr

-501 kr

-463 kr

-588 kr

2

-593 kr

-607 kr

-553 kr

-658 kr

3

-727 kr

-743 kr

-682 kr

-808 kr

1

-411 kr

-412 kr

-401 kr

-446 kr

2

-508 kr

-515 kr

-486 kr

-569 kr

3

-641 kr

-654 kr

-628 kr

-719 kr

1

-319 kr

-330 kr

-288 kr

-269 kr

2

-391 kr

-401 kr

-338 kr

-350 kr

3

-491 kr

-501 kr

-429 kr

-462 kr

1

-355 kr

-337 kr

-344 kr

-285 kr

-418 kr

-404 kr

-406 kr

-354 kr

3

-492 kr

-486 kr

-485 kr

-458 kr

1

-258 kr

-261 kr

-222 kr

-204 kr

2

-313 kr

-319 kr

-261 kr

-242 kr

3

-383 kr

-402 kr

-326 kr

-315 kr

Dela
2
Arbetsplats
Dela
Balkong
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BILAGA 2
Tack för att du väljer att medverka i denna enkät!
Enkäten är främst riktad till studenter och unga personer för att undersöka vilka
funktioner i bostäder som de prioriterar.

Med "funktion i bostaden" menas att bostaden har den nödvändiga golvytan och
planlösningen så att en viss funktion, tex en arbetsplats får plats tillsammans med
andra funktioner i bostaden. Med funktion syftas alltsåinte på själva möblemanget.
Frågan blir särskilt viktigt idag då många studentbostäder byggs väldigt små och det till
exempel kan vara svårt att få in såväl säng som matplats och arbetsplats.
Enkäten beräknas ta cirka 15 min.
De första 300 personerna som genomför enkäten kommer att få en biobiljett! Mer
information om det kommer i slutet av enkäten. Du kommer också ha möjlighet att
anmäla intresse till att delta i en intervju på samma ämne som enkäten handlar om.
Undersökningen är en del av ett examensarbete för högskoleingenjörer i byggteknik vid
Uppsala universitetet, i samarbete med Rikshem. Resultatet av undersökningen
kommer inte att påverka utformning eller hyressättning för bostäder som ägs eller
planeras av Rikshem idag.
Tack för din medverkan!

1. Jämförelse av lägenheter
På denna och de fyra nästkommande sidorna kommer du att få välja mellan två olika boenden. Du behöver bara
bestämma vilket av de två alternativen som du själv helst bor i genom att jämföra planlösningen, boendeform, storlek
och månadshyra.
Även om du inte vill ha något av alternativen så välj det som du vill ha mest.
Månadshyrorna räknas på 12 månader och per person i boendet (vid delat).

Alternativ (A)

Alternativ (B)

Storlek: 19 m²
Kök: Eget
WC/Dusch: Egen
Hyra: 4900 kr/mån, 12 mån

Storlek: 16 m²
Kök: Delar med 5 personer
WC/Dusch: Egen
Hyra: 3200 kr/mån, 12 mån

Alternativ (A)

Alternativ (B)

Storlek: 53 m², eget rum 9 m²
Kök: Delar med 2 personer
WC/Dusch: Delar med 2 personer
Hyra: 3300 kr/mån, 12 mån

Storlek: 40 m², eget rum 9 m²
Kök: Delar med 1 person
WC/Dusch: Delar med 1 person
Hyra: 3800 kr/mån, 12 mån

STARTA UNDERSÖKNINGEN
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Alternativ (A)

Alternativ (B)

Storlek: 19 m²
Kök: Eget
WC/Dusch: Egen
Hyra: 4900 kr/mån, 12 mån

Storlek: 53 m², eget rum 9 m²
Kök: Delar med 2 personer
WC/Dusch: Delar med 2 personer
Hyra: 3300 kr/mån, 12 mån

Alternativ (A)

Alternativ (B)

Storlek: 40 m², eget rum 9 m²
Kök: Delar med 1 person
WC/Dusch: Delar med 1 person
Hyra: 3800 kr/mån, 12 mån

Storlek: 16 m²
Kök: Delar med 5 personer
WC/Dusch: Egen
Hyra: 3200 kr/mån, 12 mån

Alternativ (A)

Alternativ (B)

Storlek: 40 m²
Kök: Delar med 1 person
WC/Dusch: Delar med 1 person
Hyra: 3800 kr/mån, 12 mån

Storlek: 19 m²
Kök: Eget
WC/Dusch: Egen
Hyra: 4900 kr/mån, 12 mån

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...

NÄSTA SIDA
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2. Jämförelse mellan olika lägen
Nu kommer du att få svara på hur mycket du kan tänka dig att betala i månadshyran för ett boende beroende på läge.
Läget och avstånden utgår från Uppsala.
Du ska välja det alternativ du själv tycker är rimligast.
Priserna räknas utifrån 12 månaders hyra och per person.

Korridorsrum

Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?

Rackarberget (ca 5 min cykelfärd från centrum)

2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer

Studentlägenhet

Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?

Rackarberget (ca 5 min cykelfärd från centrum)

3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...
TILLBAKA

NÄSTA SIDA
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3. "Antingen eller"
På denna och de tre nästkommande sidorna kommer du att få välja mellan två olika funktioner eller utrustningsnivåer
i ett boende.
Du behöver bara värdera vilket av de två alternativen som du själv helst har. Du behöver inte se till hur bostaden är
utformad i övrigt eller kostnaden för funktionerna.
Även om du inte vill ha något av alternativen så välj det som du vill ha mest.

A) Helkaklat badrum

TILLBAKA

B) Träparkett i vardagsrum och kök

A) Klädkammare

B) Sovalkov

A) Egen balkong

B) Generösa, välplanerade grönytor på gården

A) Diskmaskin

B) Tvättmaskin i lägenheten

NÄSTA SIDA
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A) Förråd i lägenheten (istället för att ha motsvarande förråd i källaren)

A) Parkett i kök och vardagsrum

A) Större arbetsplats

A) Större sociala utrymmen

TILLBAKA

B) Egen balkong

B) Diskmaskin

B) Tvättmaskin i lägenheten

B) Klädkammare

NÄSTA SIDA
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A) Sovloft

B) Generösa, välplanerade grönytor

A) Större sociala utrymmen

A) Sovloft

A) Större arbetsplats

B) Sovalkov

B) Förråd i lägenheten (istället för att ha motsvarande förråd i källaren)

B) Kaklat badrum

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...
TILLBAKA

NÄSTA SIDA
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4. Korridorsfrågor
Bor eller har du bott i korridorsrum?
Ja
Nej

Hur många personer delar du respektive funktion med i din korridor?

Hur många personer delar du WC med?

1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller er
Har/delar inte funktionen

Hur väl tycker du att det fungerar att dela respektive funktion i bostaden med andra?

Hur fungerar det att dela WC med andra personer?

0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Vilka är de främsta anledningarna till att du bor i korridor?
(Ange max 3)
Köket
Badrummet
Förvaring
Planlösningen
Läget
Fräscht

TILLBAKA

NÄSTA SIDA
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5. Värdesätt funktioner (1/2)
På denna och de tre nästkommande sidorna kommer du att få värdera hur gärna du har en funktion eller
utrustningsnivå i boendet. Det gör du genom att välja hur mycket du kan tänka dig att betala extra i månadshyra för
funktionen.
Du ska inte ta hänsyn till kostnaden för bostaden, dess utformning eller andra utomstående omständigheter. Försök
alltså att tänka vad den enskilda funktion är värd för dig i kronor.
Hyreskostnaden är räknad utifrån 12 månaders hyra.

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få det större köket (B)
istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få det större köket (B)
istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer
TILLBAKA
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Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få det större köket (B)
istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...

5. Värdesätt funktioner (2/2)

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få helkaklat badrum?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

TILLBAKA

NÄSTA SIDA
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Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få träparkett?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få golvvärme på
WC/dusch
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få (B) istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

TILLBAKA

NÄSTA SIDA
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Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få (B) istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få förråd i lägenheten?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få (B) istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

TILLBAKA
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Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få (B) istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få (B) istället för (A)?
0 kr

50-99 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400 kr eller mer

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få (B) istället för (A)?
0 kr

500-599 kr

100-199 kr

200-299 kr

300-399 kr

400-499 kr

600 kr eller mer

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...

TILLBAKA

NÄSTA SIDA
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6. Delade funktioner
På denna sida kommer du att få ta ställning till under vilka omständigheter du kan tänka dig att dela funktioner i din
bostad.
Längre ner på sidan kommer du att få värdera hur mycket du vill att din månadshyra reduceras för att kunna tänka
dig att dela en funktion med ett visst antal personer. Du ska värdera din inställning till att dela de olika funktionerna
var för sig oavsett vad din inställning är till att dela boende överlag är.
Priserna räknas utifrån 12 månaders hyra.

Hur många personer kan du tänka dig att dela boende med?
Personer som du känner/har själv valt

Personer som du inte känner/har inte själv valt
som du

0

0

1

1

2

2

3 eller ౬er

3 eller ౬er

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela WC med
andra personer?
Dela med 1 person

Dela med 2 personer

Dela med 3 eller fler personer

-100 kr

-100 kr

-100 kr

-200 kr

-200 kr

-200 kr

-300 kr

-300 kr

-300 kr

-400 kr

-400 kr

-400 kr

-600 kr

-600 kr

-600 kr

-700 kr

-700 kr

-700 kr

-800 kr

-800 kr

-800 kr

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

med 2 personer

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att
dela badrum/dusch med andra personer?

Dela med 1 person

TILLBAKA

Dela med 2 personer

Dela med 3 eller fler personer

-100 kr

-100 kr

-100 kr

-200 kr

-200 kr

-200 kr

-300 kr

-300 kr

-300 kr

-400 kr

-400 kr

-400 kr

-600 kr

-600 kr

-600 kr

-700 kr

-700 kr

-700 kr

-800 kr

-800 kr

-800 kr

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

med 2 personer

NÄSTA SIDA
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Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela kök med
andra personer?

Dela med 1 person

Dela med 2 personer

Dela med 3 eller fler personer

-100 kr

-100 kr

-100 kr

-200 kr

-200 kr

-200 kr

-300 kr

-300 kr

-300 kr

-400 kr

-400 kr

-400 kr

-600 kr

-600 kr

-600 kr

-700 kr

-700 kr

-700 kr

-800 kr

-800 kr

-800 kr

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela sociala
utrymmen med andra personer?

Dela med 1 person

Dela med 2 personer

Dela med 3 eller fler personer

-100 kr

-100 kr

-100 kr

-200 kr

-200 kr

-200 kr

-300 kr

-300 kr

-300 kr

-400 kr

-400 kr

-400 kr

-600 kr

-600 kr

-600 kr

-700 kr

-700 kr

-700 kr

-800 kr

-800 kr

-800 kr

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

med 2 personer

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela större=
arbetsplats med andra personer?

Dela med 1 person

TILLBAKA

Dela med 2 personer

Dela med 3 eller fler personer

-100 kr

-100 kr

-100 kr

-200 kr

-200 kr

-200 kr

-300 kr

-300 kr

-300 kr

-400 kr

-400 kr

-400 kr

-600 kr

-600 kr

-600 kr

-700 kr

-700 kr

-700 kr

-800 kr

-800 kr

-800 kr

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

med 2 personer

NÄSTA SIDA
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Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att
dela balkong/uteplats med andra personer?
Dela med 1 person

Dela med 2 personer

Dela med 3 eller fler personer

-100 kr

-100 kr

-100 kr

-200 kr

-200 kr

-200 kr

-300 kr

-300 kr

-300 kr

-400 kr

-400 kr

-400 kr

-600 kr

-600 kr

-600 kr

-700 kr

-700 kr

-700 kr

-800 kr

-800 kr

-800 kr

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

-1000 kr eller mer

ela med 2 personer

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...

7. Fastighet och område
Du är snart klar! Vi vill bara ställa några frågor om vad du tycker ska nnas i området
runtomkring ditt boende.

Vilka typer av aärer och verksamhet ser du helst i direkt anslutning till ditt boende, inom
mindre än 200 meter. Välj max 3.
Bankautomat
Bilpool
Café
Cykelpool
Cykelverkstad
Frisör
Förskola
Gym
Matvarubutik
Vårdcentral
Pizzeria
Resturang
Annat:

TILLBAKA
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Vilka typer av aärer och verksamhet ser du helst i anslutning till ditt boende, inom mindre
än 500 meter. Välj max 3.
Bankautomat
Bilpool
Café
Cykelpool
Cykelverkstad
Friluftsområde
Frisör
Förskola
Gym
Köpcentrum
Matvarubutik
Vårdcentral
Pizzeria
Resturang
Annat:

Vilka typer av grönytor och fritidsutrustning ska nnas i anslutning till ditt boende. Välj
max 3.
Grillplats
Lekplats
Parkytor
Större lekplats
Utegym
Utemöbler
Vattendamm
Annat:

Övriga kommentarer om detta avsnitt:
Skriv in ditt svar...

TILLBAKA
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8. Om dig
Födelseår
Välj...

Kön
Kvinna
Man
Annat
Vill ej uppge

Civilstatus
Välj...

Klicka i de påståenden som stämmer in på dig bäst (max 2)
Jag studerar deltid på eftergymnasial utbildning
Jag är heltidsstuderande på eftergymnasial utbildning
Jag studerar inte idag men har varit heltidsstudent på eftergymnasial utbildning under de senaste 2 åren.
Jag arbetar på deltid eller extraarbetar.
Jag arbetar på heltid.
Jag får min huvudsakliga inkomst från A-kassa.
Jag får ersättning från sjukförsäkring eller annan typ av socialförsäkring.
Jag planerar att börja studera på heltid inom 1 år.

Hur många barn bor i ditt hem (heltid eller deltid) ?
Välj...

Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst innan skatt? (inklusive CSN)
Välj...

Vid dina eftergymnasiala studier, vilken har varit din huvudsakliga studieort?
Uppsala

Stockholm
Jag har inte studerat på eftergymnasial utbildning.
Annan:

TILLBAKA
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Hur många terminer har du totalt studerat på eftergymnasial utbildning?
Välj...

Hur många terminer planerar du att studera?
Välj...

Vilket utbildningsprogram har varit din huvudsakliga inriktning under dina studier?
Ej studerande
Enskilda kurser
Apotekarprogrammet
Civilingenjörprogram
Naturvetarprogram
Dietistprogrammet
Ekonomi
Förskollärarprogrammet
Design och estitik
Högskoleingenjörprogram
Juristprogrammet
Kommunikation
Lärarprogrammet
Läkarprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Psykologprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Socionomprogrammet
Annat:

TILLBAKA
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9. Ditt boende idag
Slutligen skulle vi vilja veta hur din boendesituation ser ut idag.
Om det inte ᢳnns något svarsalternativ som passar så välj det alternativ som passar
bäst.

Boendeform idag
Välj...

Hur många personer delar du ditt boende med?
Välj...

Hur trivs då med ditt nuvarande boende?

Trivs mycket dåligt

Vad gillar du med ditt nuvarande boende?
(Ange max 5)

Trivs mycket bra

Vad gillar du inte med ditt nuvarande boende?
(Ange max 5)

Hyran

Hyran

Området

Byggnadens utseende

Gemensamma utrymmen

Gemensamma utrymmen

Köket

Köket

Läget

Läget

Storleken

Storleken

Utemiljön

Utemiljön

Trygghet

Otryggt

Grannar

Grannar

Badrummet

Badrummet

Förvaring

Förvaring

Inredningen

Inredningen

Inomhusklimat (temperatur och ventilation)

Inomhusklimat (temperatur och ventilation)

Fräscht

Ofräscht

Planlösningen

Planlösningen

Tyst

Ljudnivå/buller

Charm

Avsaknad av charm

Närhet till butiker

Avsaknad av butiker i området

Övriga kommentarer om ditt nuvarande boende:
Skriv in ditt svar...
TILLBAKA
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10. Biobiljett!
Tack så mycket för din medverkan!
För att kunna få en biobiljett* behöver du bara skriva in din e-postadress nedan!
Skriv in ditt svar...

Kan du tänka dig att medverka i en intervju om studentbostäder?
Allt du behöver göra är att klicka i "Ja" nedan så hör vi av oss!
Ja! Självklart vill jag medverka!
Nej.

* Observera att endast de första 300 personerna som svarar på enkäten kommer att få en
biobiljett.

Tack för din medverkan!

Du kommer inom några veckor få besked ifall du får en biobiljett. Denna skickas som en
digital kod via mail.
Har du meddelat att du kan ställa upp på en intervju kommer vi kontakta dig separat
ifall vi väljer just dig. Endast några få kommer intervjuas
Har du några frågor om enkäten så kan du maila till examensarbete.uu@gmail.com.

Powered by
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BILAGA 3
1. Jämförelse av lägenheter (1/5)
Alternativ (A)Storlek: 19 m²Kök: EgetWC/Dusch: EgenHyra: 4900 kr/mån, 12 mån
Alternativ (B)Storlek: 16 m²Kök: Delar med 5 personerWC/Dusch: EgenHyra: 3200 kr/mån, 12 mån

62,34%
37,66%

Alternativ (A)Storlek: 53 m², eget rum 9 m²Kök: Delar med 2 personerWC/Dusch: Delar med 2 personerHyra: 3300 kr/mån, 12 mån
30,51%
Alternativ (B)Storlek: 40 m², eget rum 9 m²Kök: Delar med 1 personWC/Dusch: Delar med 1 personHyra: 3800 kr/mån, 12 mån 69,49%
Alternativ (A)Storlek: 19 m²Kök: Eget WC/Dusch: EgenHyra: 4900 kr/mån, 12 mån
57,81%
Alternativ (B)Storlek: 53 m², eget rum 9 m²Kök: Delar med 2 personerWC/Dusch: Delar med 2 personerHyra: 3300 kr/mån, 12 mån
42,19%
Alternativ (A)Storlek: 40 m², eget rum 9 m²Kök: Delar med 1 personWC/Dusch: Delar med 1 personHyra: 3800 kr/mån, 12 mån 67,10%
Alternativ (B)Storlek: 16 m²Kök: Delar med 5 personerWC/Dusch: EgenHyra: 3200 kr/mån, 12 mån

32,90%

Alternativ (A)Storlek: 40 m²Kök: Delar med 1 personWC/Dusch: Delar med 1 personHyra: 3800 kr/mån, 12 mån
Alternativ (B)Storlek: 19 m²Kök: EgetWC/Dusch: EgenHyra: 4900 kr/mån, 12 mån

54,95%
45,05%

6. Jämförelse mellan olika lägen
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Rackarberget (ca 5 min cykelfärd från centrum)
2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Kantorn (ca 8 min cykelfärd från centrum)
2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Storvreta (ca 11 min tågfärd från centrum)
2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Flogsta (ca 12 min cykelfärd från centrum)
2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Ulltuna (ca 15 min cykelfärd från centrum)
2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Sävja (ca 25 min cykelfärd från centrum)
2499 kr eller mindre
2500-2999 kr
3000-3499 kr
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500 kr eller mer

Resultat
9,07%
25,89%
47,49%
15,04%
2,15%
0,36%
Resultat
14,32%
37,83%
39,38%
6,56%
1,55%
0,36%
Resultat
55,37%
34,73%
7,76%
1,43%
0,60%
0,12%
Resultat
26,49%
43,32%
26,73%
2,74%
0,60%
0,12%
Resultat
41,53%
38,19%
16,83%
2,39%
0,84%
0,24%
Resultat
65,32%
28,25%
5,13%
0,60%
0,36%
0,36%
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Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Rackarberget (ca 5 min cykelfärd från centrum)
3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Kantorn (ca 8 min cykelfärd från centrum)
3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Storvreta (ca 11 min tågfärd från centrum)
3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Flogsta (ca 12 min cykelfärd från centrum)
3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Ulltuna (ca 15 min cykelfärd från centrum)
3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer
Vad anser du vara en rimlig hyra beroende på vilket läge bostaden har?
Sävja (ca 25 min cykelfärd från centrum)
3499 kr eller mindre
3500-3999 kr
4000-4499 kr
4500-4999 kr
5000 kr eller mer

Resultat
12,41%
37,95%
35,80%
11,58%
2,27%
Resultat
20,88%
43,79%
28,16%
6,32%
0,84%
Resultat
65,04%
27,33%
7,04%
0,48%
0,12%
Resultat
37,83%
46,30%
13,72%
2,03%
0,12%
Resultat
54,30%
34,73%
9,43%
1,31%
0,24%
Resultat
76,64%
19,79%
2,74%
0,36%
0,48%

7. "Antingen eller"
A) Helkaklat badrum
B) Träparkett i vardagsrum och kök

48,27%
51,73%

A) Klädkammare
B) Sovalkov

38,74%
61,26%

A) Egen balkong
B) Generösa, välplanerade grönytor på gården

69,61%
30,39%

A) Diskmaskin
B) Tvättmaskin i lägenheten

61,50%
38,50%

A) Förråd i lägenheten (istället för att ha motsvarande förråd i källaren)

14,06%

B) Egen balkong

85,94%

A) Parkett i kök och vardagsrum
B) Diskmaskin

40,76%
59,24%

A) Större arbetsplats
B) Tvättmaskin i lägenheten

41,60%
58,40%

A) Större sociala utrymmen
B) Klädkammare

74,14%
25,86%

A) Sovloft
B) Generösa, välplanerade grönytor

33,37%
66,63%
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A) Större sociala utrymmen
B) Sovalkov

62,69%
37,31%

A) Sovloft

53,40%

B) Förråd i lägenheten (istället för att ha motsvarande förråd i källaren)

46,60%

A) Större arbetsplats
B) Kaklat badrum

36,00%
64,00%

11. Erfarenhet av korridorsrum
Bor eller har du bott i korridorsrum?
Ja
Nej

55,66%
44,34%

12. Korridorsfrågor

Hur många personer delar du WC med?
1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller fler
Har/delar inte funktionen

Resultat
10,11%
5,38%
4,30%
7,96%
5,38%
4,52%
4,09%
5,38%
52,90%

Hur många personer delar du badrum/dusch med?

Resultat

1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller fler
Har/delar inte funktionen
Hur många personer delar du kök med?
1
2
3

10,53%
6,80%
6,14%
13,82%
7,24%
7,02%
3,51%
0,66%
44,30%
Resultat
5,53%
5,31%
4,87%

4
5
6-7
8-9

16,37%
12,83%
16,59%
13,50%

10 eller fler
Har/delar inte funktionen

23,01%
1,99%

Hur många personer delar du matplats med?
1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller fler
Har/delar inte funktionen

Resultat
6,19%
4,87%
4,87%
15,71%
12,17%
15,93%
12,61%
21,90%
5,75%
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Hur många personer delar du gemensamhetsutrymmen med?
1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller fler
Har/delar inte funktionen

Resultat
5,11%
4,22%
3,56%
12,89%
11,33%
13,11%
12,22%
23,33%
14,22%

Hur många personer delar du balkong/uteplats med?
1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller fler
Har/delar inte funktionen

Resultat
5,36%
2,23%
1,79%
9,82%
7,37%
6,25%
8,48%
22,99%
35,71%

Hur många personer delar du förvaringsutrymmen/förråd med?
1
2
3
4
5
6-7
8-9
10 eller fler
Har/delar inte funktionen

Resultat
9,53%
3,10%
1,33%
7,10%
4,43%
3,99%
1,55%
7,98%
60,98%

Hur fungerar det att dela WC med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
13,50%
3,76%
5,09%
3,32%
3,10%
8,63%
2,88%
4,42%
2,21%
0,44%
2,21%
50,44%

Hur fungerar det att dela badrum/dusch med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
10,40%
4,42%
5,53%
6,19%
4,20%
11,73%
3,10%
6,86%
4,20%
1,55%
4,42%
37,39%
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Hur fungerar det att dela kök med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
9,93%
5,74%
11,70%
12,58%
7,95%
18,54%
8,83%
12,80%
5,52%
1,77%
3,53%
1,10%

Hur fungerar det att dela matplats med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
7,08%
3,54%
8,19%
5,53%
6,42%
25,22%
8,41%
11,73%
7,96%
3,32%
7,74%
4,87%

Hur fungerar det att dela gemensamhetsutrymmen med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
5,96%
1,10%
5,52%
5,52%
5,08%
24,94%
6,18%
11,92%
8,83%
3,75%
7,28%
13,91%

Hur fungerar det att dela balkong/uteplats med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
4,20%
1,55%
4,87%
3,98%
2,65%
21,68%
3,32%
7,96%
7,08%
3,76%
10,40%
28,54%

Hur fungerar det att dela förvaringsutrymmen/förråd med andra personer?
0 - Mycket dåligt
1
2
3
4
5 - Neutral
6
7
8
9
10 - Mycket bra
Har inte/delar inte funktionen

Resultat
6,58%
0,88%
3,29%
3,07%
3,07%
18,86%
1,97%
4,39%
1,32%
1,54%
4,39%
50,66%
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Vilka är de främsta anledningarna till att du bor i korridor? (Ange max 3)
Köket
Badrummet
Förvaring
Planlösningen
Läget
Fräscht
Hyran
Trygghet
Utemiljön
Gemenskapen
Brist på annat boende
Charm
Inredningen
Området
Gemensamma utrymmen
Närhet till butiker
Ljudnivå/buller
Inomhusklimat (temperatur och ventilation)

2,85%
2,19%
0,66%
1,54%
35,31%
1,75%
68,20%
5,92%
1,32%
23,03%
72,15%
2,63%
0,22%
16,23%
1,54%
6,80%
0,44%
1,10%

13. Värdesätt funktioner
Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få det större köket (B) istället för (A)?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

9,30%
19,90%
29,08%
25,51%
9,18%
7,03%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få det större köket (C) istället för (B)?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

11,56%
26,70%
28,72%
20,98%
8,58%
3,46%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få det större köket (D) istället för (C)?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

10,49%
14,78%
21,81%
23,36%
16,69%
12,87%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få helkaklat badrum?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

15,61%
32,66%
29,92%
14,90%
5,36%
1,55%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få träparkett?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr

15,97%
31,70%
29,68%
15,61%

300-399 kr
400 kr eller mer

5,01%
2,03%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få golvvärme på WC/dusch
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

38,50%
32,90%
16,21%
7,39%
3,46%
1,55%
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Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få en större arbetsplats?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

36,35%
35,28%
19,79%
6,08%
1,67%
0,83%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få en klädkammare?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

32,18%
32,66%
23,84%
7,87%
2,62%
0,83%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få förråd i lägenheten?
0 kr
50-99 kr

52,68%
28,72%

100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

11,92%
5,01%
0,60%
1,07%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få en sovalkov?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

35,16%
31,35%
19,19%
8,70%
3,93%
1,67%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få större sociala ytor?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

13,95%
22,53%
25,86%
23,12%
9,18%
5,36%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få sovloft?
0 kr
50-99 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400 kr eller mer

49,34%
21,69%
18,12%
8,34%
2,15%
0,36%

Hur mycket extra är du villig att betala i hyra varje månad för att få egen balkong?
0 kr
100-199 kr
200-299 kr
300-399 kr
400-499 kr
500-599 kr
600 kr eller mer

10,97%
26,82%
29,08%
15,49%
9,89%
3,93%
3,81%

17. Delade funktioner
Hur många personer kan du tänka dig att dela boende med?
Personer som du känner/har själv valt
0
1
2
3 eller fler
Hur många personer kan du tänka dig att dela boende med?
Personer som du inte känner/inte har valt själv
0
1
2
3 eller fler

Resultat
10,02%
23,39%
37,83%
28,76%
Resultat
44,22%
21,81%
19,55%
14,42%
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Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela WC med andra personer?
Dela med 1 person
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer

Resultat
4,77%
9,19%
14,92%
16,83%
16,23%
7,64%
7,28%
23,15%

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela WC med andra personer?
Dela med 2 personer
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela WC med andra personer?
Dela med 3 personer eller fler
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer

Resultat
1,55%
4,18%
8,95%
13,72%
17,66%
10,86%
13,48%
29,59%
Resultat
0,72%
1,31%
3,22%
7,99%
11,80%
11,20%
12,99%
50,77%

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela badrum/dusch med andra personer?
Dela med 1 person
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr

Resultat
10,26%
12,77%
18,02%
12,17%

-500 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr

12,05%
6,80%
4,42%
5,61%

-1000 kr eller mer
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela badrum/dusch med andra personer?
Dela med 2 personer
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-500 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela badrum/dusch med andra personer?
Dela med 3 personer eller fler
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-500 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer

17,90%
Resultat
2,15%
8,35%
9,90%
15,63%
12,77%
11,34%
8,47%
7,76%
23,63%
Resultat
1,07%
1,79%
6,91%
8,22%
10,25%
9,89%
8,82%
13,83%
39,21%
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Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela kök med andra personer?
Dela med 1 person
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-500 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela kök med andra personer?
Dela med 2 personer
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-500 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela kök med andra personer?
Dela med 3 personer eller fler
-100 kr
-200 kr
-300 kr
-400 kr
-500 kr
-600 kr
-700 kr
-800 kr
-1000 kr eller mer

Resultat
16,95%
17,54%
15,87%
11,81%
13,72%
5,73%
3,82%
4,30%
10,26%
Resultat
5,01%
10,02%
16,83%
15,16%
14,32%
11,46%
6,32%
7,40%
13,48%
Resultat
2,50%
4,29%
7,51%
10,13%
14,90%
12,28%
9,54%
12,04%
26,82%

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela sociala utrymmen med andra personer?
Dela med 1 person
Resultat
-100 kr
33,29%
-200 kr
18,97%
-300 kr
13,01%
-400 kr
9,19%
-500 kr
9,55%
-600 kr
4,42%
-700 kr
2,39%
-800 kr
1,43%
-1000 kr eller mer
7,76%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela sociala utrymmen med andra personer?
Dela med 2 personer
Resultat
-100 kr
16,23%
-200 kr
20,17%
-300 kr
16,59%
-400 kr
11,46%
-500 kr
10,74%
-600 kr
8,23%
-700 kr
4,53%
-800 kr
2,86%
-1000 kr eller mer
9,19%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela sociala utrymmen med andra personer?
Dela med 3 personer eller fler
Resultat
-100 kr
11,80%
-200 kr
7,63%
-300 kr
17,76%
-400 kr
10,13%
-500 kr
14,90%
-600 kr
8,58%
-700 kr
7,99%
-800 kr
6,20%
-1000 kr eller mer
15,02%

B3.9

Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela större arbetsplats med andra personer?
Dela med 1 person
Resultat
-100 kr
31,03%
-200 kr
17,66%
-300 kr
15,51%
-400 kr
8,11%
-500 kr
10,02%
-600 kr
4,18%
-700 kr
2,15%
-800 kr
1,91%
-1000 kr eller mer
9,43%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela större arbetsplats med andra personer?
Dela med 2 personer
Resultat
-100 kr
15,99%
-200 kr
18,62%
-300 kr
15,16%
-400 kr
14,68%
-500 kr
9,19%
-600 kr
7,76%
-700 kr
3,82%
-800 kr
3,94%
-1000 kr eller mer
10,86%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela större arbetsplats med andra personer?
Dela med 3 personer eller fler
Resultat
-100 kr
13,47%
-200 kr
7,75%
-300 kr
17,40%
-400 kr
11,32%
-500 kr
12,28%
-600 kr
9,30%
-700 kr
4,77%
-800 kr
6,79%
-1000 kr eller mer
16,92%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela balkong/uteplats med andra personer?
Dela med 1 person
Resultat
-100 kr
47,97%
-200 kr
16,47%
-300 kr
12,29%
-400 kr
6,68%
-500 kr
6,21%
-600 kr
2,51%
-700 kr
1,91%
-800 kr
1,55%
-1000 kr eller mer
4,42%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela balkong/uteplats med andra personer?
Dela med 2 personer
Resultat
-100 kr
27,80%
-200 kr
23,27%
-300 kr
16,71%
-400 kr
10,26%
-500 kr
7,76%
-600 kr
4,06%
-700 kr
3,10%
-800 kr
2,15%
-1000 kr eller mer
4,89%
Hur mycket vill du att din månadshyra reduceras för att kunna tänka dig att dela balkong/uteplats med andra personer?
Dela med 3 personer eller fler
Resultat
-100 kr
22,41%
-200 kr
11,08%
-300 kr
18,47%
-400 kr
12,04%
-500 kr
11,68%
-600 kr
7,39%
-700 kr
4,77%
-800 kr
4,17%
-1000 kr eller mer
7,99%
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18. Fastighet och område
Vilka typer av affärer och verksamhet ser du helst i direkt anslutning till ditt boende, inom mindre än 200 meter. Välj max 3.
Bankautomat
12,87%
Bilpool
4,17%
Café
15,49%
Cykelpool
4,89%
Cykelverkstad
16,81%
Frisör
0,95%
Förskola
1,55%
Gym
45,89%
Matvarubutik
90,58%
Vårdcentral
13,71%
Pizzeria
38,14%
Resturang
12,16%
Annat:
3,81%
Vilka typer av affärer och verksamhet ser du helst i anslutning till ditt boende, inom mindre än 500 meter. Välj max 3.
Bankautomat
Bilpool
Café
Cykelpool
Cykelverkstad
Friluftsområde
Frisör
Förskola
Gym
Köpcentrum
Matvarubutik
Vårdcentral
Pizzeria
Resturang
Annat:

15,26%
2,86%
18,00%
2,74%
14,18%
42,19%
4,29%
2,74%
33,61%
23,84%
58,16%
20,26%
23,00%
16,69%
0,95%

Vilka typer av grönytor och fritidsutrustning ska finnas i anslutning till ditt boende. Välj max 3.
Grillplats
Lekplats
Parkytor
Större lekplats
Utegym
Utemöbler
Vattendamm
Annat:

77,95%
9,18%
71,87%
4,77%
20,14%
54,35%
14,54%
3,34%
Resultat

19. Om dig
Födelseår
Tidigare än 1985
1985
1986
1987
1988
1989
1990

3,58%
0,95%
1,91%
2,26%
2,74%
5,01%
7,87%

1991
1992
1993
1994

8,46%
11,08%
13,95%
13,23%

1995
1996
1997
1998
1999
Senare än 1999

11,08%
10,49%
6,08%
1,07%
0,00%
0,24%

Kön
Kvinna
Man
Annat
Vill ej uppge

59,48%
39,69%
0,24%
0,60%
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Civilstatus
Singel
Sambo
Särbo
Gift/registrerat partnerskap
Skild
Änka/änkling
Annat/vill ej uppge

47,79%
30,63%
14,66%
3,58%
0,24%
0,00%
3,10%

Klicka i de påståenden som stämmer in på dig bäst (max 2)
Jag studerar deltid på eftergymnasial utbildning
Jag är heltidsstuderande på eftergymnasial utbildning
Jag studerar inte idag men har varit heltidsstudent på eftergymnasial utbildning under de senaste 2 åren.
Jag arbetar på deltid eller extraarbetar.
Jag arbetar på heltid.
Jag får min huvudsakliga inkomst från A-kassa.
Jag får ersättning från sjukförsäkring eller annan typ av socialförsäkring.
Jag planerar att börja studera på heltid inom 1 år.

5,01%
76,16%
9,06%
19,79%
11,92%
0,24%
0,48%
4,17%

Hur många barn bor i ditt hem (heltid eller deltid) ?
0
1
2
3
4
Fler än 4

94,04%
2,74%
2,38%
0,72%
0,00%
0,12%

Vilken är din genomsnittliga månadsinkomst innan skatt? (inklusive CSN)
Mindre än 6000 kr
6000-7999 kr
8000-9999 kr
10000-11999 kr
12000-13999 kr
14000-15999 kr
16000-17999 kr
18000-19999 kr
20000-21999 kr
22000-24999 kr
Mer än 25000 kr

11,80%
4,17%
18,24%
30,99%
10,85%
3,22%
2,74%
1,67%
2,15%
2,15%
12,04%

Vid dina eftergymnasiala studier, vilken har varit din huvudsakliga studieort?
Uppsala

81,05%

Stockholm
Jag har inte studerat på eftergymnasial utbildning.
Annan:

5,60%
0,00%
13,35%

Resultat
Hur många terminer har du totalt studerat på eftergymnasial utbildning?
0
1
2

2,03%
7,75%
12,75%

3
4
5
6
7
8
9
10 eller fler
Jag studerar inte längre

7,51%
11,92%
6,56%
14,06%
5,96%
8,70%
5,24%
16,57%
0,95%
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Vilket utbildningsprogram har varit din huvudsakliga inriktning under dina studier?
Ej studerande
Enskilda kurser
Apotekarprogrammet
Civilingenjörprogram
Naturvetarprogram
Dietistprogrammet
Ekonomi
Förskollärarprogrammet
Design och estitik
Högskoleingenjörprogram
Juristprogrammet
Kommunikation
Lärarprogrammet
Läkarprogrammet
Fysioterapeutprogrammet
Psykologprogrammet
Sjuksköterskeprogrammet
Socionomprogrammet
Annat:

0,83%
4,53%
2,98%
23,72%
4,65%
0,36%
4,29%
0,60%
0,83%
12,63%
9,65%
2,03%
3,69%
3,58%
1,19%
2,03%
2,38%
0,72%
19,31%

20. Ditt boende idag
Boendeform idag
Korridorsrum
Dubblett
Bor själv i lägenhet
Delar lägenhet med andra
Bor hos föräldrar eller annan närstående
Radhus/Villa

20,57%
4,07%
29,90%
35,53%
7,54%
2,39%

Hur många personer delar du ditt boende med?
0
1
2
3
4
5-7
8-10
11 eller fler

25,64%
41,56%
9,11%
5,10%
6,20%
6,08%
2,67%
3,65%

Hur trivs då med ditt nuvarande boende?
Trivs mycket dåligt
2
3
4
5
6
7
8
9
Trivs mycket bra

0,97%
2,67%
3,03%
5,33%
4,48%
9,09%
14,30%
13,82%
12,00%
34,30%

Vad gillar du med ditt nuvarande boende?(Ange max 5)
Köket
Badrummet
Förvaring
Planlösningen
Läget
Fräscht

27,18%
22,77%
10,25%
29,56%
46,72%
28,61%

Hyran
Trygghet
Utemiljön
Grannar
Storleken
Charm
Inredningen
Området
Gemensamma utrymmen
Närhet till butiker
Tyst
Inomhusklimat (temperatur och ventilation)

46,25%
22,88%
13,11%
9,30%
33,73%
7,87%
9,65%
34,56%
5,96%
34,68%
17,88%
3,58%
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Vad gillar du inte med ditt nuvarande boende?(Ange max 5)
Köket
Badrummet
Förvaring
Planlösningen
Läget
Ofräscht
Hyran
Otryggt
Utemiljön
Grannar
Storleken
Avsaknad av charm
Inredningen
Byggnadens utseende
Gemensamma utrymmen
Avsaknad av butiker i området
Ljudnivå/buller
Inomhusklimat (temperatur och ventilation)

22,41%
17,28%
19,43%
12,16%
13,95%
17,88%
22,53%
5,60%
11,08%
17,76%
18,12%
11,68%
7,27%
14,66%
13,59%
15,26%
22,65%
23,72%
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BILAGA 4

Rebecka Eidenert, fastighetschef Rikshem
I: Intervjuare
R: Rebecka, fastighetschef Rikshem.
I: Du kan väl börja med att berätta processen, när du kommer in i bild i ett projekt
R: Kan vara lite olika, antingen kan det vara att vi äger fastighet där vi har
byggrätter på. Då är det vi i förvaltning eller ”projekt” som tar upp projektet. Tittar
man på ROT så är det vi förvaltning som tar upp det hos ”Projekt” att det behövs
något. Det syns i våra utgifter att åtgärder behövs, dåliga stammar, läckage osv. Vi
köper inte så mycket projekt liksom, just nu anser vi att priser är så pass höga att
det inte är förmånlig tillväxt på att köpa.
I: Vad är din roll
R: Det finns ingen tydlig rollfördelning på Rikshem att detta ska du göra. Blir tyvärr
nog så att man tar tag i det man tycker är roligt. Jag har jobbat länge i olika roller så
jag vet mycket om allt, blir lätt att jag blir mer involverad för mitt eget bästa. Men
det är ju för att man vill ju minska antal fel. Man måste lära sig längs vägen. Det
svåraste är nog kommunikationen med hyresgäster, vi glömmer lätt att vi faktiskt
går in i människors hem.
I: När du jobbar med ett projekt tar du rollen som hyresgäst eller ”Rikshem”.
R: Kan ju inte bara ta hyresgästens roll men försöker ju vara både och. Spelar ingen
roll vad kalkylen säger ifall folk inte kommer vilja bo där, måste ju se till att det blir
uthyrt. Uppsala har haft så stort bostadbrist, man kan nästan hyra ut vad som helst.
Men det kommer inte alltid vara så kanske. Jag tror att folk vill få ut mer av sitt
boende än bara fyra väggar.
I: När du säger att folk kommer vilja få ut mer vad menar du med det?
R: Vi har trygghetsboende för 70+ det ska finnas aktiviteter i närheten. Kanske finns
något gym, slöjdsal café. Kan tänka mig att barnfamiljer vill ha liknande. Kanske
kvällsbarnomsorg, några timmar för att få egen tid liksom. Vet inte hur snart det
kommer men känns som att det går mot det hållet.
I: Du får gärna berätta, när ni går in i ett projekt. Vad letar du efter för egenskaper
och prioriteringar.
R: I ny produktion så vill man bygga på så attraktivt läge och många bostäder, man
ser på vår uthyrning att små bostäder efterfrågas mest. Vi vet dock inte vad som
räknas som för små, finns inga undersökningar direkt. När vi gjorde kantorsgatan
var det mycket hur vi kan optimera gårdarna för boende, hur kommer de boende
påverkas under bygget. Men vi byggde ju små lägenheter och räknade med att
unga/studenter kommer bo där.
I ROT så måste man kolla kalkylen, vad har utgifter/intäkter varit innan, vad kan
man undvika i utgifter och få in i intäkter. Vad blir avkastningen liksom. Kanske
finns möjlighet att bygga ut med lokaler också. Man kanske kan effektivisera

B4.1

tvättstugor och då uppstår frågan vad man ska bygga där istället. Gäller att förvalta
pengarna, får vi inte avkastningen vi behöver så finns ju inget projekt
I: Räknar du i förvaltningsskede för att få ihop kalkylen
R: Jag sitter aldrig med och ser entreprenadkostnader, men vi är ju dom som
förhandlar hyror. Viktigt att inte projekt räknar med typ 1600 i norm men jag
förhandlar upp 1515. Då kommer kalkylen aldrig gå ihop.
I: Är det något i utformning av bostäder ni påverkar?
R: I ROT ändrar man ju sällan planlösningar. Materialval har vi möjlighet att
påverka däremot, det hade vi inte i början. I nyproduktion är vi med i tidigt skede
tillsammans med arkitekten och kikar planlösning osv.
I: Är det något som du som fastighetschef prioriterar
R: Ja det är ju vi som ska äga och förvalta långsiktigt, får vi då lägenheter som inte
är så bra försvårar ju det. Vi vet ju att lägenheter utan balkong är svåra att hyra ut.
Projekt tycker kanske inte att det är så viktigt, så då måste ju vi lyfta upp det i ett
tidigt skede.
I: Är du med och påverkar vilken typ av bostäder det blir?
R: Ja det är ju vi som bestämmer
I: Vad påverkar om det blir studentbostäder
R: Just studentbostäder är svårt, hyresgästföreningen vill ju att det ska ligga en
lägre hyra på studentbostäder. Affärsmässigt så blir det svårt att få ihop det. Vi har
inga förhandlade hyror i nyproduktion i varken Uppsala eller Knivsta, deras krav
är för lågt. Kalkylen går inte ihop. Studentlägenheter är inte billigare än andra
lägenheter. Vi anser inte att man kan ha lägre standard i studentbostäder, snarare
tvärtom eftersom omsättningen är så hög. Det blir mycket mer
förvaltningskostnader. Vi är ju självklart medvetna om att det behövs studenter för
att utveckla samhället osv på lång sikt men det är en annan fråga.
I: Är det några speciella nyckeltal du tittar på?
R: Beror ju på, på studentlägenheter finns ju ingen officiell utredning så. Min
personliga åsikt och erfarenhet är att 5000kr är en gräns vad studenter kan betala.
Det verkar också mer och mer gå mot 12 mån-hyra. De flesta studenter jobbar väl
under sommaren.
I: Är det svårt att få ihop ett projekt till det priset?
R: Beror lite på. I Kantorn har vi nog inga lägenheter under 5000, men de flesta
bostäder har en sådan planlösning att man kan bo 2. Är nog runt 20 kvm som man
kan hamna under 5000.
I: Finns det fler prioriteringar i ditt perspektiv när man bygger?
R: Jag har en tanke när man bygger större, är ju farligt att bara bygga
smålägenheter. Man vet ju inte hur länge det håller i sig. I Uppsala borde man
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bygga med uthyrningsdel, där kan man välja i en lägenhet om man ska bo i fyra
eller hyra ut och få en trea med uthyrningsmöjlighet. Jag tror att det vore väldigt
smart att bygga så här i Uppsala. Man kan ju hyra ut så att man bor gratis, sedan
om det är rätt eller fel är en annan sak.
I: Nu får man bygga studentlägenheter på 16kvm, finns det risker i det?
R: Ser väl inte direkt risker i att bygga studentbostäder, går ju att göra om till
vanliga bostäder. För 50 år sedan ville alla bo i studentkorridor, idag vill ingen, hur
ser det ut om 20 år? Kommer någon vilja bo på 18kvm själv? Man kan inte veta. Vi
har ju inte byggt så små lägenheter, anser att det är något för litet. Vi börjar ju nu att
bygga om kantorn som blir 18kvm, själv gillar jag det.

I: Varför tror du ni har outhyrda korridorsrum?
R: Det kan bero på flera saker, kanske lite p.g.a. standarden som finns, men skulle
man ändra till den standard vi vill ha skulle det bli en högre hyra och det skulle
aldrig vara hållbart. Problemet är i korridorer att gemensamma utrymmen inte
sköts om. Går något sönder i korridorskök måste vi ersätta det och kan inte ta betalt
alltid av den skyldige. Är det en lägenhet så blir det istället lättare att få ersättning,
då kan vi också rusta bättre. Vi vill ju investera och renovera, vi har köpt upp hus
och spenderat mycket i renoveringar. Jag tror Kantorn ligger lite fel hos studenter,
har oförtjänt dåligt ryckte. Är kanske fel sida ån.
I: Hur ser ni på dubblett och triplett
R: Det är en möjlig bostadsform, men vi skulle då hyra ut till en person som sedan
väljer vänner att bo med.
I: Är det svårt då ni inte får hyra för alla kvm?
R: Ja precis, hyr vi ut korridor osv så får vi inte betalat för allt. Vi har ju 70kvm i
varje korridor som inte ger någon inkomst. Det är inget vi kan ta upp med
hyresgästföreningen heller. Det är svårt.
I: Finns det någon fördel att bygga studentbostäder
R: Nej tyvärr inte. Eller asså, för Uppsala är det ju en fördel och det är ju viktigt men
det ger ju inte oss något lättare att bygga liksom.
I: Är det något annan som försvårar att bygga studentbostäder
R: Tror inte det direkt. Eller ja asså, man har ju en större potentiell massa som kan
hyra vanliga bostäder än studentbostäder.
Vi jobbar mycket med att integrera olika bostadsformer, det är vettigt men det kan
också vara svårt. Förstår att studenter kan tycka om att bo bland andra studenter.
Vi kanske kommer börja blanda boendeformer i samma hus.
I: Är problemet att det blir installationstätt och dyra kostnader?
R: Nää asså, det ger ju mer intäkter ju fler lägenheter. Små lägenheter ger ju mer per
kvm. Så det inget problem i sig. Gäller att göra smart som nu med kantorns
korridorer. Vill ju bygga köket mot badrummet, för att minska antal schakt.
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I: När ni ska bygga bostäder, tittar ni något på undersökningar på vad som
efterfrågas?
R: Jaa, Uppsalahem och Uppsala universitet har ju gjort någon. Den har jag ju läst,
men det gäller att hitta undersökningar som visar data på det man söker liksom.
I: Undersöker ni med kommunen vad det finns för underskott och så
R: Det gör vi, men det är ju märkligt att det är brist för studenter men ändå har vi
outhyrda rum hos oss.
I: Hur ska man göra det möjligt att bygga fler bostäder
R: Tycker inte att vi ska få bidrag för att bygga bostäder, däremot ska man förenkla
för studenter att få bostadsbidrag och annat. När det är ännu tuffare förhandling för
studentbostäder än vanliga så aktar man ju sig från det. Skulle det vara samma
villkor för oss kanske det hade sett annorlunda ut.
Jag tycker ändå om konceptet korridor, är man 19 år, ny stad 40 mil bort. Kan vara
väldigt skönt att få nya vänner, känna att någon märker ifall du försvinner.
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Richard Lantz, projektledare Rikshem
I – intervjuare
R – Richard
I: Du får berätta hur process, ur din rolls synvikel, ser ut när ni planerar projekt.
R: Det börjar alltid med en beställning från de som förvaltar fastigheten på en
ombyggnad eller ROT-jobb. Så de har ett behov av att rusta fastigheten, då får vi en
beställning eller indikation på att någonting behöver göras.
Så då börjar vi med att ta ett beslut om att genomföra en förstudie, vi kikar på vad
som behöver göras och parrallellt med det driver förvaltningen en hyresförhandling
med de boende.
Vad gäller nybyggnad blir det mer att vi tar över projektet från de på Rikshem som
jobbar med fastighetsutveckling och då blir det en dialog med kommunen att ta fram
en detaljplan. Vi kommer in när detaljplanen vinner laga kraft.
Men generellt är det någon typ av inventering i börjar, vid ombyggnad inventering
av befintlig byggnad och vid nybyggnad inventering av markförhållanden. Sen
börjar vi ta in en arkitekt som börjar rita upp lite utefter vilka krav som finns och ser
på hur det skulle kunna se ut. Då kan vi börja räkna på projektet. Egentligen från
första pennstrecket så är det viktigt att vi kan räkna hem avkastningskravet. Styrelse
måste ta beslut på att godkänna projektet och klarar vi inte då avkastningskravet så
blir det inget.
I: Vad är avkastningskravet?
R: Rot- och ombyggnad så är det 5 % och det har styrelsen varit väldigt hårda med
att det ska hållas. Och det är olika svårt beroende på vart man bygger. Egentligen
kostar det lika mycket ungefär att bygga överallt men det är marken som kostar
olika.
Sen tar vi beslut om att göra en mer detaljerad projektering, tar in fler projektörer;
arkitekt, konstruktör osv för att ta fram förfrågningsunderlag till entreprenör.
I: Vad har ni för möjlighet i det här skedet att påverka vilka typer av bostäder det
blir?
R: Det har vi egentligen från början om det inte är väldigt styrt i detaljplanen, men så
brukar det inte vara. Oftast är det BOA och antal våningar som reglerar. Sen
påverkas det inte så mycket om vi väljer att bygga hyresrätter eller BRF, vi har
samma kvalitet i produkten vilket är ganska bra. För vi har väldigt tätt samarbete
med mäklare vilket gör att om vi ser att BRF-marknaden viker lite så kan vi göra det
till hyresrätter istället i relativt sent skede.
I: Om ni ska bygga studentbostäder så är det ofta mindre lägenheter, går det också
att bestämma längre fram?
R: Ja då begränsar man sig lite, har man i tidigt skede bestämt sig för att bygga
studentbostäder så är det svårt sen att ändra till BRF.

B4.5

I: Beror det på projektering och budget?
R: Både och, allt för små BRF är svåra att sälja för de efterfrågas inte men det är från
projekt till projekt. Vi har haft 30 m2-lgh som säljer slut direkt också men vi försöker
hålla alla dörrar öppna så långt det går,
I: Är det några nyckeltal, kvm-pris eller likande ni försöker maximera när ni för
diskussion med mäklare?
R: Vi jobbar mycket med kostnaderna och då utgår vi från referensprojekt och så
pratar vi med mäklare som ger oss uppgifter om vad intäkterna kan bli. Är det
student- eller hyresrätter så är det förvaltningen som ger siffor på vad hyrorna skulle
kunna bli. Sen väger man de två och kollar om avkastningskravet hålls, uppfylls det
inte så gör man om. Då kan man göra om planlösningarna lite, gör man mindre
lägenheter så får man större intäkter per BOA. Annars tar man ett helhetsgrepp och
försöker få in fler lägenheter i byggnaden. Och den processen fortsätter hela tiden
tills man är klar att bygga.
I: Finns det någonting med studentbostäder som gör svårare att få ekonomin att gå
ihop?
R: Hyresprojekt är alltid svårare än BRF-projekt eftersom BRF-marknaden har stigit
enormt, så intäkterna blir större. Vid nybyggnation av hyresrätter kan vi sätta s k
presumtionshyra som kan motsvara vad det kostar att bygga, med högst i 10 år.
Pratar vi ROT blir det genast svårare då det blir en hyresförhandling om höjningen
av bruksvärdet.
I: När man gör hyreslägenheter måste avkastningen beräknas över längre till än BRF?
R: Vid BRF pratar vi inte avkastning, det blir ju vinstmarginal eftersom pengarna
kommer in direkt vid försäljning. Det är ju ett strategiskt beslut som styrelsen tar
beroende på hur Rikshem går, behöver företaget pengar kanske man väljer att bygga
BRF. Sen beror det på hur förvaltningen av hyreslägenheter ser ut på orten. Är det en
liten förvaltning där så kan det vara svårt att bygga många nya hyresrätter.
I: Har det en stor påverkan t ex här i Uppsala?
R: Uppsala har faktiskt en av de största förvaltningsorganisationerna så här är det
möjligt att lägga på nya hyresrätter. Det projektet som jag avslutade nu på Kantorn
är Sveriges största hyresrättsprojekt. Så här finns möjligheter, men på andra orter
kanske det bara finns en förvaltare och två tekniker.
I: Är det några fler kvm-pris, vinstmarginal eller så som ni söker efter?
R: Nej, vi vet ju vad normhyran är (för 77kvm lgh) sen så räknar vi om det, säg 2500
kr/kvm, år, då väger jag ju den mot vad vi producera med avkastningskravet för den
hyran. Om vi kan lägga ner 35000 kr/kvm så vet jag att entreprenören kostar 21000
kr/kvm, sen har vi byggherrekostnader på ca 22% och moms 25 % så ser jag om det
går. Kostnaderna tar vi från erfarenhet och referensprojekt.
Sen har vi ett stort samarbete med Lindbäcks där vi har fasta kvm-priser, ett
ramavtal på 3000 bostäder.

B4.6

I: Förbättrar det er möjlighet att bygga för lägre konstnad? Ändrar det era
prioriteringar i projekteringen?
R: Just i Lindbäcks-avtalet är vi lite begränsade då de grundar sig på ett designhus
som bygger på att vi måste hålla vissa parametrar, de är ju modultillverkare i Piteå.
Jag vet att Lindbäcks har ett eget studentkoncept som ligger på 16 m2 med eget kök
och badrum men det har vi inte prövat på. Vi brukar bygga 30 m2 om lägst.
I: Vad beror det på?
R: Det är en dialog med förvaltningen om vad de vill ha, de har inte indikerat att det
är små studentbostäder främst som efterfrågas.
I: När det gäller studentbostäder ser ni till någon statistik från SCB eller kommunen
på vad behovet är?
R: Vi på projekt gör inte det, det är mer förvaltning som ser till vad behoven är.
I: Tycker du att ni begränsas av detaljplanen?
R: inte när det gäller lägenhetstyp och upplåtelseform, men vi begränsas av att det
ska vara centrumverksamhet i gatuplan och gestaltningskrav med det rättar vi oss
efter och löser vi ofta. Men det försämrar ju vinstmarginalen, vi tjänar ju mer på att
göra bostäder även i bottenplan. Men det är ju viktigt att det byggs en samhälle där
affärer finns också, det kanske vi inte kan räkna på idag med det gör ju området mer
attraktivt på sikt.
I: Är det några andra samhällsansvar som ni tar er på som inte räknas hem i budget?
R: När detaljplan tas fram så är det ju en tät dialog med kommunen för att det ska bli
ett så bra samhälle som möjligt med olika verksamheter, park, parkering osv.
I: Är det några andra förutom beställare och kommun som påverkar vad ni väljer att
bygga?
R: Vi gör ju en marknadsanalys med en mäklare. Vi på Rikshem strävar ju alltid efter
att det ska vara blandade upplåtelseformer, blandat BRF, hyresbostäder,
äldreboende, förskola osv. Det ser man på de större områden som Rikshem har haft
att det är en mix.
I: Räknar ni in studentbostäder i det också?
R: Nej, jag vet inte om vi har byggt så mycket studentbostäder. Det är i så fall att ett
visst antal av de bostäder vi bygger reserveras för studenter men inte att vi bygger
särkilda bostäder för studenter.
I: Vad beror det på tror du?
R: I slutändan är det förvaltningen som bestämmer vad de tycker är lämpligast att
hyra ut. Vi bygger det de vill ska byggas.
I: Har du någon erfarenhet av att det är svårare att få ihop budgeten för små
bostäder?
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R: Tvärt om, ju mindre lägenheterna blir desto högre hyra per BOA vilket gör det
enklare att få ihop kalkylen. Sen kan ju produktionskostnaderna öka också, det som
kostar är ju kök och badrum som blir fler.
I: Även fast det är installationstätare?
R: Ja, det är därför det är så populärt att bygga mindre lägenheter. Tar vi ett större
projekt med 4or och 5or då får inte jag ihop kalkylen.
I: Utgår ni från en normhyra?
R: Ja, den utgår från en 77m2-lgh som man sedan räknar om m h a en formel för att
beräkna hyran för en lägenhet. Om normhyran är 1900 kr/kvm, år på 77 m2 så är
den 2500 kr/kvm, år på 40 m2. Det är främst det som påverkar för så mycket
påverkar det inte med installationstätheten i budgeten.
I: Vad ligger snitthyran på i Uppsala?
R: 1900 kr/kvm, år för nyproduktion och då är våra lägenheter i snitt 40-50 kvm.
I: Ni bygger ganska många små bostäder utan att kalla dem studentbostäder?
R: Sen har jag dålig koll på hur många som de facto är studentbostäder.
I: Du har aldrig varit med i några större projekt som har berört studentbostäder?
R: Nej.
I: Har du hört från andra om det är några särskilda förutsättningar eller erfarenheter
som gäller för studentbostäder?
R: Nej.
I: Uppfattar du att man undviker att bygga studentbostäder?
R: Min erfarenhet är att ju mindre lägenheterna blir, ju lättare blir det. Det kan vara
att det går en gräns vid riktigt små lägenheter att det blir svårare att få ekonomi i det,
men jag inte eftersom jag inte har några egna erfarenheter av att bygga
studentbostäder.
I: Känner du igen siffrorna att ett badrum ska kosta 60 000 kr att färdigställa?
R: Det vet jag inte, det lät billigt. Vi köper ju hela entreprenader så vi ser ju aldrig
produktionskostnaderna om vi inte ber om dem.
I: När det kommer till kök och badrum, har ni mycket inflytande där?
R: Ja där styr vi en del, vi vill att installationer ska och utrustning ska vara samma.
Det är för att det ska vara samma, lätt och billigt att bygga. Det håller på att tas fram
en uttalad Rikshems-standard.
I: Vid ROT, går det att dra paralleller till vad vi har pratat om nyproduktion?
R: Det är erfarenhetsbaserade entreprenadskostnader vi räknar på. Är det stora
lägenheter så blir det en lägre entreprenadkostnad per kvm, är det små få blir det fler
installationer och då ökar även kostnaden. I Kantorn är det små lägenheter vilket gör
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det installationstätt men det är ändå givetvis billigare än att bygga nytt. Då kan vi
inte använda presumtionshyra, vad det kostar att bygga, utan där blir det
förhandling utifrån höjningen av bruksvärdet på boendet.
Det är en sak att ställa krav när man bygger nytt men när man bygger om blir det
alltid en tolkningsfråga, för gör man en väsentlig ändring så måste man följa alla
nybyggnadskrav. Då blir alltid diskussionen vad som är väsentlig ändring, det finns
inte angett.
I: Att ändra lägenhetstyp, är det väsentlig ändring?
R: Precis. Så det blir det svåra, att bygga om och förbättra utan att åka på
nybyggnadskraven.
I: Hur länge har du haft din nuvarande roll?
R: På Rikshem har jag varit 2,5 år nu.
I: Har kostnaderna gått upp väldigt mycket de senaste åren?
R: Ja det har de ju.
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Sofie Wretström, förvaltare Rikshem
I – Intervjuare
S – Sofie
I: Berätta hur processen går till när ett nytt projektplaneras, utifrån ditt perspektiv.
S: Projektavdelningen tar fram själva planen, vi från förvaltning kommer ni när det
ska finplaneras med tidsplan och materialval. Även placering av saker, det och
material är främst det vi är med på. Exempelvis placering av garderober för att man
ska få in två sängar i ett sovrum. Att vi väljer golvstående toalett för att det är bättre
förvaltningsmässigt, de tar längre tid att meka med och delarna är dyrare för dem.
I: Är det saker som påverkar ekonomin på projektet?
S: Ja, till viss del. Ofta kan vi inte ändra planritning men till exempel när vi byggde
på Kantorsgatan så tog de fram flera typer av planlösningar och då fick vi på
förvaltningen tillsammans med projekt ta fram det alternativ som passade oss bäst.
I: Vilka konflikter mellan olika prioriteringar uppstår där?
S: Där vet jag att man skulle göra en etta och då ville vi istället dela den och istället få
färre, större tvåor. Vi tänker ju mer uthyrningsmässigt och praktiskt och projekt
tänker mer i siffror, hur många lägenheter det blir. Vi vet ju som förvaltare att vissa
planlösningar inte är attraktiva, t ex är det mer attraktivt med en liten tvåa än en stor
etta. Mest är det erfarenhetsmässigt vi kollar på det, utifrån hur uthyrningen ser ut.
Vi ser ju att våra stora studentlägenheter har mindre söktryck än de mindre.
I: Vilka fler prioriteringar lägger ni in i ett projekt?
S: Jag har inte varit med och planerat jättemånga projekt, de jag är med i handlar det
mycket om att prioritera sådant som studenthyresgäster idag klagar på eller som vi
har en hög förvaltningskostnad på. T ex i korridorsrum har vi en stor
förvaltningskostnad p g a renhållning av gemensamma utrymmen och mycket
klagomål som kommer in. Vi försöker ta hyresgästens perspektiv. Det kan vara att
välja mellan parkett och linoleumgolv, tapet eller målat. När det kommer till
studentbostäder tänker vi främst att det ska vara enkelt att underhålla för att det är
hög omsättning, t ex väljer vi målade väggar. Det blir också i längden billigare för
hyresvärden.
I: Vilka ekonomiska ramar håller ni till, är det några nyckeltal eller liknande?
S: Det är projektavdelningen som håller i det, vi har ju en dialog men vi vet ju vilken
hyra lägenheterna behöver ha för att vi ska klara våra avkastningskrav. I projektet vi
håller på med nu såg vi i början att hyrorna skulle bli på tok för höga för vad
studenter är villiga att betala. Så då fick vi sitta med projekt och titta på vad vi skulle
plocka bort utan att göra det till ett sämre boende, t ex hade vi pratat om att sätta in
en stockholmsdusch-variant men det blev för dyrt, sådana saker valde vi bort. Sen
kan det t ex vara köksinredning, att det är relativt billigt men hållbart och det ska ju
också vara att om någonting går sönder så får hyresvärden stå för det och är det då
dyr inredning så blir det också dyrare för hyresgästen.
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I: Vad har ni för påverkan på vilka typer av lägenheter som byggs?
S: Vi kommer in ganska tidigt för det beror ju också på hur planlösningarna blir, ska
det vara hyres- eller bostadsrätter. Är det hyresrätter kanske man kan göra lite större
lägenheter. Sen försöker vi blanda olika upplåtelseformer men det beror mycket på
vad området behöver.
I: Utöver området ser ni i större perspektiv på vilka behov som finns, t ex vad
kommunen behöver?
S: Jo till viss del, hade vi gjort det i stort så hade vi bara bort studentbostäder i
Uppsala. Det finns i och för sig brist på alla typer av bostäder. Det beror på den
geografiska platsen, t ex funkar det inte att bygga studentbostäder i Bälinge. Det
beror också på vad vi tror studenter är villiga att betala för ett visst läge.
I: Hur ser du på behovet av studentbostäder i Uppsala?
S: Studentlägenheter finns det ett behov av, studentkorridorsrum finns det inte ett så
stort behov av.
I: Hur tycker du att det fungerar att göra gamla bostäder till studentbostäder?
S: Jag vet inte, det är inte så vanligt att man bygger om gamla korridorsrum till
studentbostäder men jag tror ju att det finns större behov av studentlägenheter.
I: Av de nybyggnadsprojekt där ni har haft studentbostäder, har de skiljt sig i
möjligheten att kunna bygga på ett bra sätt ut förvaltningsperspektiv?
S: Nej, vi bygger likadant oavsett. T ex på Kantorn är de vanliga lägenheterna och
studentlägenheterna exakt likadana.
I: Påverkar det vilken hyra ni kan sätta beroende av om det är studentbostäder eller
ej?
S: Nej, det är också samma. Till studentbostäder är det främst en annan kö och annat
inkomstkrav.
I: När det kommer till studentbostäder i Uppsala, hur undersöker ni behovet av dem
i stort?
S: Vi pratar med andra fastighetsägarna och hör hur deras situationer ser ut. T ex har
vi pratat mycket med Studentstaden och Heimstaden som också har
studentkorridorer och vi ser att alla vi har samma problematik, att korridorer står
tomma och studenter efterfrågar egna lägenheter.
Den stora skillnaden mellan mitt och Richards jobb är ju att jag jobbar mot
hyresgästen så deras perspektiv är det viktigaste för mig. Richard levererar ju siffror
och kalkyler mot våra ägare och styrelse. Vi måste ju samarbeta och vi har ett bra
samarbete, de kan ju heller inte bara köra på för det måste ju gå att hyra ut sen.
I: Men har ni olika syn på vad som håller långt material och så där?
S: Vi väljer ju linoleumgolv med uppvikta kanter för att om det blir en vattenskada.
Sen kan vi ju t ex peta i vilken färg det ska vara på väggarna, vi ville ha en
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halvglansig vit färg istället för matt som projekt ville ha. För att glansiga är lättare att
torka av.
I: Finns det någon prioritering ni gör som innebär en högre kostnad vid produktion?
S: Nej, inte vad jag direkt kan komma på men det finns säkert.
I: Kommer ni med alternativ på bostadsformer?
S: Ja, i början på Kantors-projektet var först tanken att göra dubbletter men då blev
det att kalkylerna inte gick ihop. Det blev massa yta i huset som inte blev bostadsyta
på grund av att det blir massa korridorer och gemensamma utrymmen som det inte
går att ta ut hyra på. Jag har säkert sett 20 olika planlösningar på det är huset, ibland
var några lägenheter bra medans andra var jättekonstiga där ingen skulle vilja bo.
Från förvaltningen kanske vi skulle velat ha dubbletter så kanske det inte är möjligt.
Men det är sämre ur förvaltningsperspektiv bättre med egna lägenheter, det blir
enklare.
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Frida Sjögren, uthyrare studentbostäder Rikshem
I – Intervjuare
F – Frida Uthyrare studentbostäder Rikshem
F: Jag ansvarar för all uthyrning till studenter, så det är Kantorsgatan, Eklundshov
och ganska mycket kontakt med Houseium, de som hyr ut till utbytesstudenter. Så
jag har lite koll på vad de vill ha också.
I: Berätta generellt om när ett behov för ett nytt projekt uppkommer, vart du kommer
in och vilken roll du har.
F: Jag är mest med för att ge input, det är jag som har bäst koll på vad studenter vill
ha då jag pratar mest med dem. Så jag försöker lägga in input med mina tankar. Jag
är ganska ny här så jag har bara varit i slutskedet av projekt nu.
I: Vilka prioriteringar är det du trycker på?
F: Mest att få vill bo i korridor nuförtiden. Studentrum med toalett går inte heller
jättebra när det är gemensam dusch, efterfrågan saknas. Studentrum med toalett går
sämst, sämre än rum med toalett och dusch och sämre än studentrum i dubbellett.
Det är ingen hög efterfrågan på det. Så jag upplever att många kan tänka sig bo i
korridor men de vill ha eget badrum, det gäller såväl svenska som utbytesstudenter.
Det som de flesta vill ha är lägenheter, man vill ha sitt eget. Man vill kunna laga mat.
Sen tror jag inte det spelar så stor roll hur stort det är sålänge man har alla funktioner
i det egna hemmet.
I: Hur stora är de studentbostäder som ni har idag?
F: Rummen är på 18 m2 och sen är lägenheterna på 2 rok och 3 rok. Lägenehterna på
Eklundshov går generellt bättre för då har man köksdel och eget badrum. Vi har inga
ettor i den bemärkelsen på Kantorsgatan, så Eklundshov går generellt bättre.
I: Hör du någonsin att studenter saknar någon funktion i boendet, att det är något de
inte har möjlighet att göra i det egna boendet?
F: Nej, men vi hyr ut alla studentbostäder på korttidskontrakt så de vet att vi inte gör
några större åtgärder så de har nog inte heller lika höga krav. I så fall är det att kunna
duscha och laga mat i själva lägenheten. Gemensamhetsutrymmen är något som jag
inte ser något behov av, det är ingen som nyttjar det. Har de eget kök i
studentbostäderna så används inte det större köket i gemensamhetsutrymmen, det
finns ingen efterfrågan på det. Nu ska vi bygga bort de och alla som jag har pratat
med är positiva till det. Istället får de hel spis och fläkt.
I: Har du några ekonomiska målstättningar eller målsättningar du vill uppnå som
påverkar dina priotiteringar?
F: Nej inte mer än att jag vill att vi ska kunna hyra ut vad som efterfrågas, och jag ser
att det är många vakanser i korridorsrum.
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I: Följer du era egna trender i företaget eller kollar ni på andra undersökningar efter
vad som finns för efterfrågan?
F: Vi har en kommunikation med Studentstaden och de ser samma sak som vi, att det
saknas efterfrågan på korridorsrum. Sen kollar jag på bostadsförmedlingen och de
hyr också ut på korttidskontrakt.
I: Har du någon bild av huruvida olika typer av studenter trivs bättre eller sämre i
korridorerna?
F: Hmm, de flesta, som jag upplever det, ska precis börja studera. Det är sällan att de
har pluggat ett tag, det kan också vara att det är ändrade levnadsförhållanden. Det är
mer som ett kortsiktigt boende och vi hyr ju ut på korttidskontrakt.
I: Är det en flexibilitet som ni generellt tycker är bra också, även om ni inte hade haft
korttidskontrakt?
F: Vi eftersträvar såklart att ha långvarigt boende, det minskar kostnaderna för oss
oerhört. Så fort någon säger upp så blir det ju en process som inte hade behövts
annars och det är många personer som ska blandas in.
I: Är det huvudsaklingen korridorsrum ni har?
F: Kantorsgatan är delat på två, norr och södra. Den norra är endast korridorer i fem
hus. Den södra delen är studentlägenheter. Jag vet inte hur många rum vi har men
majoriteten av alla boenden på Kantorsgatan är korridorer. Men lägenheterna är
alltid mer eftertraktade.
I: Tycker du att det är svårt att få igenom fler studentbostäder i projekt?
F: Det är svårt att svara på då jag är ganska ny här. Men i nybyggnationen på
Kantorsgatan har vi en del studentbostäder, men där har vi också en del
ungdomslägenheter som också studenter kan söka. Det är mer positivt för
studenterna att få en ungdomslägenhet då de kan ha kvar den efter att de slutat
plugga. Men det är svårt att säga hur det har varit innan.
I: Vad är det som skiljer ungdomslägenheter?
F: Det är lägre inkomstkrav så man kan söka på studiemedel, man ska vara 18-25 när
man söker men sen kan man ha lägenheten tills att man säger upp den.
I: Finns det några andra hinder eller krångel som gör det svårt att få fram fler
studentbostäder?
F: Mest är det nog för att det inte är så långsiktigt boende. Det är som mest ungefär
fem år en student bo i bostaden, och då omsättningen av hyresgäster blir högre så
blir också kostnaderna högre. De är också inte alla studenter som kan betala lika
mycket.
I: Har du någon uppfattning av vad det kostar för er att byta hyresgäst?
F: Oj, nej faktiskt inte men jag kan räkna upp alla stegen. Först ska jag säga upp den i
systemet och då kommer mycket pappersarbete ur det, bl a ska bekräftelse skickas
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ut. Sen ska jag boka besiktning. Sen blir det en kostnad för nyckelhantering hos
Låscenter. Sen är det en besiktningsman som ska åka ut tillsammans med någon av
våra tekniker och besiktiga. Då prickar de för om något ska åtgärdas eller inte. Sen
ska en ny hyresgäst komma in i lägenheten, det ska annonseras, göras ett urval, kolla
intyg, vänta på att papper lämnas in och skriva avtal. Sen när den hyresgästen flyttar
in så ska de kontrollera att allt är okej och att flyttstädningen är korrekt utförd. Är
det någonting som ska hanteras, läggas in i besiktningsprotokollet eller fakureras så
blir det en process. Sen om någonting ska åtgärdas, t ex byta tapet, så blir det en till
process där bl a hyresgästen ska komma till kontoret och välja en tapet. Det är
jättemycket, det är ganska många steg som annars inte hade behövts.
I: Är det någonting som är med i beräkningen när man planerar studentbostäder?
F: Det är mina egna reflektioner, det är ingenting jag har hört någon nämna som skäl.
I: Har de studentbostäder ni har lägre hyra än motsvarandra vanlig lägenhet?
F: Nej, det är likvärdigt. Rent generellt så är hyran lägre i våra korttidskontrakt då
det är sämre skick, men det är inte p g a att det är en studentbostad.
I: Anpassar ni hyrorna utefter vad studenter har möjlighet att betala m h p CSN?
F: Nej det ingenting som jag har upplevt. I de nyproducerade lägenheterna på
Kantors så har de lägenheter som är studentbostäder och inte exakt samma hyra. Vi
lägger oss ju inte i vilken inkomst studenterna har på samma sätt som vi gör vid
andra bostäder där vi har inkomstkrav. Rent generellt är studenter bra på att betala
hyran, upplever jag det som.
I: Har du någon mer fundering kring saker som kan göra det enklare eller mer
attraktivt att göra fler studentbostäder?
F: Det är svårt för det är ju ekonomin som styr. Vad jag tänker är att man egentligen
borde bygga om befintliga fastigheter till studentbostäder. Vi har stora möjligheter
att göra det attraktivt.

B4.15

Student 1
I: Börja gärna med att berätta hur du bor och hur du använder din bostad
S1: Jag bor i Flogsta, inte korridorsrum utan en liten 1:a. Jag lagar mat, vet inte vad
mer jag ska säga. Pluggar gör jag också
I: Kan vara olika fritidsintressen, att man tränar, tar hand om växter
S1: ahaa, jaa jag spelar tvärflöjt, händer att jag tränar.
I: Vad är det för typ av träning
S1: Styrka för det mesta.
I: Vad ställer det för krav på din lägenhet?
S1: Inte mycket egentligen, behöver bara lite utrymme.
I: Varför tror du att du använder bostaden som du gör
S1: Nämen det är ju mina intressen, gillar musik och träning. Smidigt att träna lite
hemma när man inte hinner till gymmet. Eftersom jag bor själv är det rätt lugnt.
Pluggar gärna hemma.
I: Tror du att din personlighet påverkar hur du använder bostaden?
S1: Absolut, jag kan och vill gärna plugga själv, så är mycket mer hemma. Andra
vill kanske hellre plugga i grupp och då sitter man ju på Eko eller blåsen typ.
I: Ser du dig själv som en introvert eller extrovert
S1: Det är nog både och, har stort behov att vara med folk. Men med just plugget är
det lättast att vara själv. Då håller man fokus istället att prata med andra.
I: Brukar du ofta bjuda hem folk och ha det sociala där också.
S1: Inte hittills, har inte blivit så, har varit enklare att vara hos andra. Finns ingen
direkt anledning
I: Skulle du hellre ha hem folk oftare? Hur ofta?
S1: Ja det skulle jag, gärna några gånger i månaden typ
I: Förutom ytan i lägenheten, vad hindrar dig att ha folk över?
S1: Jag har ingen ugn, bara två plattor. Det begränsar att laga mycket mat till
många.
I: Är det någon funktion du saknar extra mycket?
S1: Ugn, finns mycket man kan laga med en ugn. Hade varit nice
I: Finns det andra anledningar att du inte har folk hemma, att det är lyhört eller
mycket spring
S1: Nää, det är rätt lugnt och skönt hemma. Blir inte störd
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I: Du säger att du pluggar hemma, hur ofta är det?
S1: Varje dag, största delen av mina studier är hemma.
I: Vill du plugga mer eller mindre hemma?
S1: Kanske mindre, men det är oftast enklast att sitta hemma.
I: Enklast på vilket sätt?
S1: Nämen det kanske är dåligt väder, har inga matlådor, då kan man alltid fixa
grejer som behövs. Vi jurister har mycket böcker, så man måste släpa mycket eller
kolla massa innan vilka man ska ha med.
I: Tror du att din utbildning påverkar hur du studerar
S1: njaa, detta är ju hur jag gör. Många sitter ju på juridiska osv, så är nog mest hur
jag är som person som styr att jag är mycket hemma
I: Var i hemmet studerar du?
S1: Vid matbordet, har liksom två platser. Ena har jag mina studier och på andra
äter jag. Kan koppla av då det är tydligt att jag vid ena sidan kopplar av och den
andra pluggar
I: Du pratar om att du kan göra annat fix när du är hemma, är det bra eller är det en
distraktion?
S1: Det är väl både och, ibland tappar man fokus och får för sig att städa dock. Vi
har ju en del seminarium vilket leder till att jag har halvdagar hemma typ.
I: Varför tror du att det fungerar för dig?
S1: Jag vet inte, kanske att kurserna den här terminen är roliga. Att det inte känns så
tungt att plugga, är spännande. Man kan ju ha knep också att flytta bort mobilen
osv för att inte den ska distrahera.
I: Saknar du att ha ett skrivbord att arbeta vid, och kunna sprida ut ordentligt.
S1: Kanske ibland, men tycker ändå det fungerar väldigt bra.
I: Om du skulle anpassa ditt boende helt efter hur du vill, hade du valt ett skrivbord
då?
S1: Ja men det hade jag nog
I: Om det fanns någon gemensamt rum för studier i fastigheten hade du då nyttat
det?
S1: Det skulle jag nog kunna tänka mig
I: Tycker du om att bjuda hem folk?
S1: Jag tycker det är viktigt, måste inte göra något jättestort. Kan vara något
avslappnat och så, det är viktigt tycker jag.
I: Är det viktigt för dig att ditt boende reflekterar dig?
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S1: jaa, det ska ju inte vara anonymt liksom, ska kännas som mitt hem. Absolut
viktigt.
I: Ser du ditt boende som en trygg borg eller snarare en station där du typ byter
väska och drar vidare?
S1: Mer mot ”borgen” men kanske inte helt. Är skönt att komma bort ibland också.
I: Vad är den främsta anledningen till att du bor som du gör?
S1: Det var faktiskt målet innan, in syster hade bott här. Bra läge, eget kök osv.
Kändes som ett givet val. Hade lite tur att man fick den också, var nice. Heimstaden
har lite först till kvarn.
I: Bodde du där direkt när du pluggade?
S1: Flyttade in där i februari, bodde inneboende innan. Skulle egentligen flytta in i
mars men kom överens med den som bodde där innan att flytta in innan.
I: Vad r ditt boendes största brist
S1: Köket tror jag nog, och yta i allmänhet, att få plats med soffa typ. Annars är det
inte så mycket.
I: Vi har din enkät här, man ser att du prioriterat kök. Hur ser du på förvaring i
stort?
S1: Det är också viktigt. Oftast är det rätt begränsat i studentbostäder Man vill
gärna ha med sig alla sina saker. Men har nog hellre kök än bra förvaring.
I: Tar du både bidrag och lån från CSN?
S1: Ja precis
I: Har du funderat på att skaffa något extrajobb?
S1: njaa, vill prioritera plugget. Man har hört att andra fått ganska stressigt. Märker
jag att jag får tid över kanske jag kan överväga det men nu känns det som nej.
I: Men om du skulle jobba extra skulle du då prioritera ett bättre boende?
S1: Är ju rätt nöjd just nu så kanske inte nödvändigtvis. Men jag är ju rätt ny här,
om ett tag kanske jag vill ha större.
I: Du minns kanske i enkäten hur du fick välja mellan olika lägenheter. Vi ska titta
hur du valde.
S1: Skulle nog ändå välja eget, ettan för 4900. Eget kök är viktigt
I: Här är triplett och dubblett. Har du tänkt liknande där?
S1: Ja, man delar ju med färre liksom. Borde blir bättre
I: Samma här?
S1: aa precis.
I: Här är korridor mot en dubblett.
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S1: Dubbletten.
I: 1:a mot dubletten
S1: 1:an
I: VI ska kolla på att spara för olika funktioner. Först, gör det skillnad om du känner
personerna eller inte.
S1: Ja det gör ju stor skillnad. Känner man personen vet man ju hur den är. Lättare
att ta upp saker.
I: Du kan dela sociala utrymmen verkar det som?
S1: Ja är ju bara kök och badrum jag helst har själv.
I: Tack så mycket för din tid!!
S1: Tack själva!
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Student 2
E: Du får gärna börja med att berätta hur och till vad du använder boendet till.
I: Bor i
E: Vilka aktiviteter du gör hemma
I: Sover, äter duschar
L: Tränar du något
I: Ibland, väldigt mycket ibland
E: Vad ställer det för krav på lägenheten
I: Att det är rymligt
E: Vad mer, någon hobby?
I: Kollar på serier, det är min huvudsakliga hobby. Jag pluggar ibland
E: Hur ofta pluggar du?
I: Jag föredrar att plugga i skolan, så blir kanske 1x3h/veckan
E: Skulle du vilja plugga mer hemma?
I: Det är svårt att koncentrera sig, det är ganska mörkt i lägenheten.
E: Är det något annat som stör i lägenheten?
I: Inte några grannar iaf, i så fall om jag har stökigt hemma
E: Var i hemmet pluggar du?
I: Köksbordet, finns inte så mycket alternativ
E: Är det viktigt att kunna lägga upp saker och ha en strukturerad arbetsplats
I: Ja precis, och det är också en anledning att jag inte är hemma så mycket, har ett
litet bord.
Alltså, på ett sätt tycker jag att det är skönt att skilja på vad som är hemma och
plugg. Därför är det skönt att gå iväg också.
E: Varför tror du att använder lägenheten som du gör. Vad tror du påverkar?
I: vet inte, jag gör inte så mycket. Kanske skulle träna mer ofta ifall den var större.
Att titta på serier kräver ju inte mycket.
E: Är det något du saknar i din lägenhet som du skulle vilja ha?
I: jag saknar Ugn, frys. Har en sådan kokvrå, svårt att laga ordentligmat.
E: Du värderar kök ganska högt
I: hehe jaa, jag får panik på mitt köp. En stor begränsning är att jag bara har en ho,
all disk måste vara på bordet, så diskar man fem saker i taget.
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E: Saknar du alltså bänkyta?
I: Ja verkligen, saknar ett större kök liksom
E: Vi var ju inne på det med personlighet och intressen, men är du introvert eller
extrovert?
I: Jag är ju inte extrovert på så sätt att jag bjuder hem massa folk hela tiden. Umgås
mer med några få väldigt mycket. Exempelvis min syster.
E: Hur ofta har du folk hemma? Hur ofta skulle du vilja ha det?
I: 3ggr/veckan, vill väl ha folk över jämnt typ.
E: Vad saknas för att ha flera gäster?
I: Större rum, så man får in en soffa typ. Ofta sitter folk i sängen.
E: Köket då?
I: Har bara två plattor, svårt ibland om man ska laga till många liksom. Så köket
begränsar lite ja
E: Anser du det vara lyhört?
I: Jag hör grannen hosta, men det är det enda. Vilket är konstigt.
L: Vad är främsta anledningen till att du bor som du gör idag?
I: Bra kötid, jag är från Uppsala. Skönt att ha egen dusch, skulle jag aldrig dela. Jag
är väldigt nöjd med mitt boende i stort.
E: Vi har ju pratat om en del brister i bostaden men vad är den största?
I: Det är nog köket. Det är litet.
E: Du jobbar extra va? På verkar det hur du bor
I: Ja det stämmer. Jag har ju möbler jag gillar. Har köpt sådant jag gillar inte bara
sådant som var billigt. Har ju möjlighet att bo själv.
E: Är det viktigt för dig att ha en bostad som är ombonad och personlig?
I: jaa det är viktigt. Ska vara fint och hemtrevligt.
E: Vad är viktigt i ett boende för dig, alltså inte bara hur du bor idag, utan vad
prioriterar du i stort?
I: Fräscht badrum, stort kök, resten är väl inte så noga. Man ska ha ett rum. Fräscht
överallt.
E: Är det viktigt att det är eget kök eller att det är stort?
I: Alltså helst vill man bo själv men kan man dela köket men någon man känner i
dubblett. Är den fräsch så är det ju chill. Känner man den är det ju enklare helt
enkelt
E: Vad är det som försvårar att dela badrum
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I: Men om man vill duscha och inte kan för att det är upptaget, jag vill liksom bara
att det ska vara fräscht i badrummet.
E: Om man ska umgås kan man likväl ses på stan då, även om du bott större?
I: Jag är helst inte hos mig nu eftersom jag bor litet, vet inte om det skulle vara
annorlunda ifall jag bodde större. Gör mig inte så mycket att vi ofta är hos andra
vänner eller så. Tycker det är viktigare med bra kök.
E: Vi tänkte kolla lite på lägenheterna som du valt emellan i en enkäten.
I: Jag kollade väldigt mycket på priset, ibland mer än jag är beredd att lägga. 4.900
är för mycket.
E: Även om du tjänar som du gör?
I: Ja max 3000-4000, jag vill spara till att resa
E: Här delar man med två eller en person.
I: Skönare att dela med en. Man har ju ändå ett eget space så att säga.
E: I nästa väljer du mellan korridor och triplett.
I: Jag tog säkert den billigare
E: Mellan dessa två då, dubblett mot korridor
I: Tog nog korridoren, vill inte dela badrum.
E: Och sista då
I: Dubbletten, är snål!
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Student 3
E: Börja med att berätta lite allmänt vad du använder ditt boende till.
A: Sova käka, har inte så stort kök att hänga i eller allrum. Spelar TV-spel ibland
E: Är det några andra aktiviteter eller hobbys?
A: Brukar träna på blåsenhus, och lirat på studenternas.
E: Är det något som ställer krav på bostaden?
A: Nää det är det väl inte, inte nå särskilda krav.
E: Varför tror du att du använder bostaden som du gör?
A: Det är bra läge, ligger centralt. Bodde i flogsta förut men bor i Luthagen nu
E: Hur tror du att din personlighet påverkar.
A: Jadu. Jag delar ju kök med sju andra. Kanske blir mer pratglad av det.
E: Vad har gjort att du sökt dig till korridor, är det något i din personlighet som
påverkat?
A: Jag är inte så kräsen, och inte pedantisk. Är ju kul att träffa nytt folk också
E: Är det viktigt för dig att kunna stänga ditt hem om dig, eller ska det vara öppet
för andra.
A: Beror lite på. Oftast vill jag ha dörren öppen.
E: Ser du dig själv som introvert eller extrovert.
A: Är nog blandning. Man kan slå av och på sina olika sidor
E: Vad ger det för avtryck på hur du är hemma?
A: Jadu, kanske kan vara då när man stänger dörren o spelar Fifa istället, ibland
hänger man i köket.
E: Använder du ofta gemensamhetsutrymmen i korridoren.
A: jadå, men vi har bara ett kök liksom, eller ja balkong också. På förra stället jag
bodde var det mer utbytesstudenter, kanske är mer språkkrock då för där var det
inte så socialt.
E: Du sade att du inte är så pedantisk. Hur tycker du hur det fungerar med
konflikter?
A: Det är intressant. Man måste ju ha någon chef i en korridor. Blir inte så mycket
konflikter, någon mest säger åt att städa. Jag håller mig ganska neutral.
E: Är det jobbigt eller påfrestande?
A: Nej absolut inte, är naturligt. Är kanske lite rädd för konflikter men går bra för
det mesta.
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E: Påverkar det hur du trivs i korridoren, rädslan för konflikter.
A: nää det påverkar inte tycker jag.
E: Vad är den främsta anledningen till ditt boende idag
A: Är nog läget och hyran, helt klart
E: Vad är största bristen i boendet?
A: Det är dålig planlösning
L: På vilket sätt.
A: Det är ganska liten hall, och toadörren är från rummet istället från hallen. Det är
märkligt.
E: Om man skulle bygga ett boende efter dina preferenser är det någon funktion du
saknar?
A: Är rätt kall och så just nu i mitt boende. Viktigt att ha nära ICA, gym osv.
Funktioner i korridoren vet jag inte vad vi saknar. Viktigt att ha kyl, frys, spis. Delar
spis med 8 idag, det är något lite.
E: Att dela kök är det okej eller är det bara något du accepterar?
A: Man skulle ju vilja ha eget, men det är kul att laga mat med folk, skulle inte
prioritera det så högt
L: Vad skulle du tycka om att dela badrum då?
A: Det vill jag inte så gärna. Vi delar kök, balkong och städskrubb. Det går bra.
E: Så det är inget du saknar hemma?
A: nää inte vad jag tänkt på.
E: Jobbar du extra?
A: Har jobbat lite i IFU Arena, men det var mest i höstas.
E: Om du hade jobbat mer hade du prioriterat annat boende?
A: Tror inte det, trivs bra. Är låg hyra. Hade iofs kanske varit skönt att ha eget kök.
Men är inte så noga.
E: Är du hemma mycket på din fritid?
A: Nää inte supermycket, har två vänner i korridoren ovanför. Är mycket där
E: Känner du att lägenheten blir som en stoppstation?
A: jaa lite.
E: Är det viktigt att din bostad reflekterar dig själv. Att den är personlig. Lägger du
pengar på det?
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A: det är ju trevligt, man vill ju ha soffa tv säng. Lägger väl lite iaf. Tavlor lampor
osv. typ.
E: Hur ofta har du vänner hemma?
A: Rätt ofta, har ju vänner i huset.
E: Ställer det några krav på bostaden?
A: Ja men jag kanske skulle vilja ha lite större socialt utrymme.
E: Hur ofta skulle du vilja ha folk hemma.
A: Är rätt lagom nu, inget i bostaden hindrar mig iaf. Klart soffa o soffbord hade
varit nice dock.
E: Umgås ni också mycket utanför hemmet?
A: Vi är nog oftast hemma hos någon. Eller på nation. Mest hemma ändå
L: Du sade att du inte pluggar mycket hemma, var sitter du?
A: Här på Ångan eller Geo. Pluggar oftast i grupp liksom, vi sitter ett gäng. Är svårt
om man fastnar på något. Skönt att vara flera som kan hjälpas åt. Kan plugga
hemma också men det går bättre med folk alltid.
L: Du fick ju välja mellan olika lägenheter. Tänkte höra hur du tänkt där.
A: Har väl hela tiden valt det billiga faktiskt.
E: Tycker du om att bo i korridor, är det en positiv kvalité?
A: Jag tycker det är trevligt at träffa folk.
E: Här då?
A: Aha här delar man badrum med två. Svårt då. Vill ju helst ha eget badrum. Men
är nog inte så noga.
E: Tror du att det är jobbigare att dela med en person istället för flera, en som man
måste förhålla sig till
A: Nää är nog ingen skillnad.
E: Tack så mycket för dig tid!
A: Inga problem!
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Student 4
I – Intervjuare
A – Student 4
I: Vad använder du din bostad till?
A: Sover, umgås med sambo och katter. Lagar mat, pluggar till viss del även om det
fungerar bättre på campus. Har ibland besök, inte så ofta.
I: Finns det några särskilda krav du har på bostaden?
A: Vi har lite växter, de kräver gott om sol men det är nog allt.
I: Hur tror du att din personlighet påverkar hur du använder bostaden?
A: Jag blir lätt störd om det händer mycket omkring mig eller om jag måste förhålla
mig till andra saker eller personer när jag ska plugga. Eftersom vi bor i en tvåa har vi
ingen plats som är tyst och lugn endast för studier. Vi har ett skrivbord men det står
också i vardagsrummet där det mesta händer.
Jag tycker om att laga mat och det är jätteskönt att ha ett eget kök. Jag har delat kök
tidigare och det fungerade bra men det förhindrar att man gör mat som tar längre tid
eller att man har saker hemma så att man kan göra mycket mat eftersom det finns
mindre plats. Samtidigt som man är i vägen för andra. Det är kul att kunna använda
sitt hem till saker som att odla växter. Sen tycker jag om att läsa och det kan ju också
kräva lugna platser. Det står ju i relation till att jag nu bor ihop med en person där vi
delar alla ytor. Då har man ingen plats där ingen får störa mig och det påverkar
också.
I: Bor ni i en tvåa?
A: Ja, en tvåa med ganska stort matrum därutöver.
I: Är det viktigt för dig att kunna dra sig undan?
A: Ja det är det, för mig är det viktigt att kunna avskärma mig hemma eller lämna
hemmet. Då tar jag mig främst till skolan.
I: Känner du hemmet din ”borg”, din trygga zon eller som en hållplats?
A: Jag tycker det är en lugn plats, trygg zon. Jag är en sådan som gärna ser till att
väldigt fort blir mitt hem, att det inte står lådor överallt utan att man flyttar in och
blir klart. Och när jag har mina grejer där så blir jag också lugn och kan slappna av.
I: Gällde samma sak när du bodde i korridor?
A: Nej, skillnaden var att då infann sig lugnet när man kom in på rummet. Även om
jag har trivts bra med många jag har bott i korridor med men ibland vill man ju inte
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se människor. Då är det viktigt att kunna stänga om sig, alla korridorer där jag har
bott har det varit okej att stänga om sig.
I: Har du lagt maken till att det ska vara ombonat även när du har bott i korridor?
A: Ja, det skulle jag säga.
I: Är det generellt viktigt för dig att ditt hem ska vara öppet för andra?
A: Mer i teorin än i praktiken. Jag vill gärna att mitt hem ska kännas välkomnande
men jag har inte gäster så ofta. Särskilt nu när jag ska anpassa mig till en annan
person, det blir ju också att jag inte vill ta hem folk hela tiden utan anpassa sig. Jag är
i skolan mycket, jag är aktiv på nation och studentradion så jag träffar väldigt mycket
tid hela tiden. Därför är det skönt om mitt hem är en plats där jag kan vara själv. Sen
tycker jag det är trevligt att ha hem folk också men det kanske händer varannan
vecka.
I: Hur ofta skulle du vilja kunna ta hem vänner och bekanta?
A: Det är lagom som det är.
I: Finns det något mer i din bostad som hindrar dig från att ha hem vänner och
bekanta?
A: Jag bor på Väktargatan vilket känns långt bort från stan. Det gör att jag känner att
folk kanske inte vill ta sig till andra sidan ån, samtidigt har vänner börjat flytta från
stan?
Vi har ett ganska litet kök vilket är tråkigt om man vill laga mat tillsammans, så det
blir trångt om man är två personer där. Samtidigt finns plats för en matplats vilket
underlättar, ett stort vardagsrum och dessutom en uteplats där man kan sitta. Det är
ganska fint på gårdarna överlag.
I: Bjuder ni hem människor på middag?
A: Inte ofta men jag tycker om att kunna göra det. Om jag kan så vill jag kunna göra
det, och det kan jag idag. Det är mest svårt för flera att laga mat tillsammans men
personer kan sitta och prata, prata med den som är i köket. Det finns yta nog att ha
saker för att laga mycket mat.
I: Vilken är den främsta anledningen till hur du bor idag?
A: Att jag och min sambo ville flytta ihop. Jag har pluggat här så pass länge att jag
hade möjlighet att få lägenheten vi bor i nu, samtidigt som den inte låg allt för långt
bort och är inte så dyr att dela på hyran. Dessutom kan vi nu har våra katter.
I: Du har alltså bott i korridor ganska stor del av dina studier?
A: Ja, jag har bott i tre olika korridorer under 4,5 år. Det har fungerat väldigt olika.
Först bodde jag i Flogsta, jag hade en ganska bra korridor med 12 rum och delat kök.
Främst så låg det lågt bort, sen bodde jag på Västgöta nation i en 5rumskorridor och
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det var kanske min sämsta korridor. Det var ett litet rum, 13m2. Det var kallt, jag
delade kök, dusch och toalett med fyra personer som jag kände sådär men varav två
hade bott så länge att de inte brydde sig om någonting. Det gjorde det svårt att
förhålla sig till för det var äckligt. När man bor i korridor är man så beroende av att
alla följer reglerna som finns och det fungerade inte där. Men det var jobbigt att dela
allt det med fyra killar. Däremot tror att den korridoren kan vara jättekul om man
känner varandra bättre. Sist så bodde jag i en annan korridor på nationen, där delade
jag med 15 personer. Det gick bra för att jag kände de flesta. Där var köket för litet,
alla delade på ett litet kök. Vi hade två spisar men man kunde max vara tre personer
där samtidigt. Sen fanns det ett matrum men det användes inte, man satt sällan
allesammans och åt tillsammans på det sättet. Det hade varit bättre att ha ett större
kök eller vardagsrum där man kunde suttit skiljt från där man lagar mat.
I: Du bytte korridor flera gånger, varför höll du dig till korridorer?
A: Det tar jättelång tid att få ett boende som inte är korridor och det är dyrt. I min
sista korridor kände jag att det var bra nog. Det var väldigt få personer som jag
skulle kunna tänka mig att dela boende med i en dubblett eller tripplett för att man
är så nära inpå varandra. Jag föredrar korridor än att bo i en lägenhet med främling,
för då finns bara en person att skylla på som man inte heller kommer ifrån.
I: Var det någonting i boendeformen i sig som tilltalade dig?
A: Att få en egen lägenhet blev mer och mer målet, men positivt med att bo i korridor
är att man träffar folk, särskilt om man tycker om personerna i korridor. Jag tror att
korridor är bra när man är ny student för att träffa människor man inte pluggar med
men efter ett tag har man sina vänner och då skulle jag vilja ha mitt egna boende.
I: Tycker du att din egen personlighet påverkat hur det har fungerat för dig att bo i
korridor?
A: Jag är till viss del ganska introvert och kan behöva återhämta mig i fred, eller
nästa ifred. Det gör att det har kunnat vara jobbigt att bo i korridor men det var nog
värre när jag bodde med fler som jag inte kände. Nästan alla som bor i korridor vill
ibland gå ut i köket utan att träffa någon, sen så känner man nog så olika mycket. Sen
har jag andra dagar varit jätteglad av att träffa personer i köket.
I: Hur tycker du att det har fungerat med konflikter i korridorer?
A: Sådär, ibland är det jättejobbigt när folk inte städar. Ibland önskar jag att folk var
lite hårdare och blev argare men den stämningen har inte funnits i några av mina
korridorer. Främst handlar konflikter om att folk inte städar efter sig, det är svårt att
komma runt efter som det enkelt blir en kultur. Det är ofta svårt att veta vem, man
kan ha sina aningar, men det är svårt att göra någonting åt. Man skriver mer allmänt
i FB-gruppen då, ibland är det jag som har tagit den rollen ibland har det varit andra.
Andra saker det kan bli konflikt kring är oväsen men det har jag inte upplevt så
mycket, bara någon gång har det stört mig.
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I: Om du hade arbetat extra, hade du då prioriterat ett bättre boende?
A: Ja det tror jag, men jag har en stark känsla av att jag skulle få svårt att få jobb.
Under hela min studietid har jag varit ideellt engagerad, så jag har inte kunnat göra
mer. Det har varit viktigt för mig att få göra de sakerna. Jag tycker generellt att man
som student inte ska behöva jobba extra för att ha råd med allt.
I: Hur ofta studerar du hemma?
A: Jag försöker några gånger i veckan men det går inte så bra.
I: Hur ofta skulle du vilja studera hemma?
A: Jag skulle egentligen inte vilja plugga hemma, jag skulle vilja plugga i skolan. Men
t ex under intensiva skulle jag vilja plugga den tiden hemma om det krävs.
I: Vad är det som hindrar dig i bostaden?
A: Allt, generellt tror jag att det är bra att studera någon annanstans. Men jag känner
ofta att jag ska läsa lite extra när jag kommer hem men nu händer inte det. Det är för
bekvämt.
I: Är det någonting man skulle kunna förändra med bostaden för att göra det enklare
att studera hemma?
A: Ja det skulle vara ett separat arbetsrum men jag vet inte hur mycket jag skulle vara
villig att betala extra för att ha ett till rum för det när det finns andra platser att
studera.
I: Vart sitter du och studerar i bostaden?
A: Oftast vid skrivbordet i vardagsrummet eller i soffan om jag ska läsa.
I: Är det viktigt för dig med en strukturerad arbetsplats?
A: Ja, det tycker jag.
I: Vad är positivt med att studera hemma för dig?
A: Att vara hemma, kunna laga mat, fixa. Då kan jag skriva på min större dator som
annars är för tung för att ta med mig varje dag. Bättre kaffe.
I: Vi ska jämföra lägenheter från enkäten fråga 1
A: Jag valde korridorsrummet av ekonomiska skäl, det viktigaste för mig är egen
toalett och dusch. Nästan 5 000 kr/mån är väldigt mycket pengar när man bara har
CSN.
I: fråga 2
A: Jag valde dubbletten för att bara förhålla mig till en person.
I: fråga 3
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A: Jag skulle inte ha valt ettan nu på grund av den höga hyran.
I: fråga 4
A: Korridor även pga hyran.
I: fråga 5
A: Även där är det hyran som styr.
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Student 5
I – Intervjuare
A – Student 5
I: Var det någonting i enkäten som du tyckte var otydligt eller…?
A: Nej, jag tyckte att den var bra utformad och snygg layout. Det var en av de bättre
enkäterna jag har svarat på.
I: Vad använder du din bostad till idag? Exempelvis om du brukar studera i
bostaden och så.
A: Oftast inte, ibland sitter jag på BMC och ibland sitter jag på biblioteket men ibland
så sitter jag hemma.
I: Vad är det du främst gör i ditt boende? Sysslor, aktiviteter?
A: Det mesta, jag är inte jättesocial så det är där jag är för det mesta.
I: Du är i bostaden mesta av din fritid?
A: Ja.
I: Vad gör du i din bostad då?
A: Tittar på Youtube typ, umgås med frun. Mycket använda dator.
I: Vad mer gör ni? Lagar ni mat?
A: Ja, det är en fyra vi bor i så den är ganska så stor.
I: Men det är radhus ni bor i?
A: Ja precis.
I: Vad är det som är, för dig, avgörande för vad du använder din bostad till?
A: Ja men det är ju många saker som avgör. Vi har ju bott i några olika lägenheter
och vi har använt dem på liknande sätt så det är nog främst hur man är som person
och vad man har för intressen som avgör.
I: Är det viktigt för dig att ditt hem är öppet för andra att kunna komma och kännas
välkomnande för andra?
A: Absolut.
I: Har du någonsin bott i korridor?
A: En kortare period, några månader. Det fungerade helt okej, det beror på vad man
har för grannar. Mina var lugna och respektfulla och så det fungerade bra. Ibland så
har man olika tider som man går up och så och du fungerar det helt okej. Men det
blir jobbigt ska iväg samma tid, då slåss man om kök och badrum.
I: Vad var negativt med att bo i korridor?
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A: Generellt var folk tysta och så så det fanns inga stora problem förutom att man var
tvungen att vänta på att folk skulle bli klara i duschen och så.
I: Så du hade inget problem med att dela i sig?
A: Nej.
I: Vad var positivt med att bo i korridor?
A: Jaa, jag är ju som sagt inte så social så den aspekten är inte så viktigt men det är ju
billigare och att man inte behöver bry sig om att ha så mycket prylar med sig. Ofta är
ju gemesahetsutrymmen möblerade så man kan leva rätt så spartanskt och det tycker
jag om.
I: Då hade du ändå pluggat ett tag?
A: Jag pluggade på distans så jag hade bott i hyresrätt. Så det var när jag skulle
skriva mitt kandidatarbete i Skövde som jag var tvungen att bo där en kortare
period. Det är också en fördel med korridor, att det är lite mer flexibelt.
I: Tycker du att det blev mycket konflikter i korridor och så?
A: Nej.
I: Är det någonting du tycker är jobbigt med konflikter?
A: Nej, jag undviker det väl om det går men är det någonting man behöver ta upp så
gör jag väl det. Det är inget avskräckande eller som påverkar.
I: Vad är den främsta anledningen till hur du bor idag?
A: Ja, vi hade stått så länge i kö och fick ändå inget boende i Uppsala så då bestämde
vi oss för att köpa en bostadsrätt. Vi hade hoppat mellan olika andrahands
uthyrningar och vi kändå att det kunde nästan vara billigare att köpa.
I: Var det någon särksilt i det boendet som tilltalade er?
A: Området, att det var nära till skog till stor del. Storleken är också vikigt men inte
det främsta. Vi kollade i centrala Uppsala också men det tycker jag är för tätt.
I: Var det någon i själv bostadens utformning och funktioner som tilltalade er?
A: JA, det spelade ju in också, att det fanns tvättaskin i lägengeter. Men annanrs inget
specilellt jag kommer att tänka på nu. Det var också relativt nyrenoverat.
I: Vad är den största bristen i ditt nuvarande boende?
A: Jag kan inte komma på någon särskilt just nu. Sen är det mycket gemensamma
grönytor i föreningen som man skulle ändra lite på. Vi använder de inte jättemycket,
man skulle vilja ha en plätt som var lite mer skyddad från insyn.
I: Hur ofta har ni vänner eller bekanta hemma?
A: Inte jätteofta, vi har ganska fullt upp men kanske några gånger i månaden, på
helger.

B4.32

I: Finns det någonting i ert boende som underllättar eller försvårar för det?
A: Vi har två gästrum så det blir ju enklare.
I: Vad för funktion i bostaden som du känner skulle kunna underlätta att ni tog hem
folk oftare?
A: Nej, skulle vara ett lite större vardagsrum.
I: Jobbar du extra?
A: Ja, på ett LSS-boende. Just nu jobbar jag inte jättemycket pågrund av mitt projekt
men det är några gånger i månaden.
I: Påverkar det att du jobbar extra vilket boende du har?
A: Nej, jag hade ju jobbat innan så det gjorde ju att vi kunde köpa bostadsrätt. Men,
absolut, man har ju vant sig vid en högre standard vilket gör att man lägger mer
pengar på hemmet än man skulle annars.
I: Skulle du kunna bo bättre om du jobbade mer?
A: Ja, det är klart det alltid finns planer och förbättra det befintliga.
I: Studerar du ofta hemma?
A: Ja, det blir ju att man sitter varje dag.
I: Vart i boendet sitter du?
A: Jag har ett litet kontor som jag kan sitta på. Jag pluggar inte i soffa eller säng, det
fungerar inte för mig. Jag behöver ordning och så lite distraktioner som möjligt.
I: Skulle du vilja studera oftare hemma?
A: Ja, men jag känner att det är svårt att koncentrera hemma. Man kommer alltid på
massa hushållsarbeten som man ska göra som utgör störningsmoment. Har man
andra personer runt omkring som också studerar så motiverar det mig. Men det är
mest bekvämt att plugga hemma, man slipper sticka iväg. Har tillgång till mat och
kaffe och så. Rent generellt är det viktigt att det finns en plats i lägenheten där man
kan sitta och läsa eller studera.
I: Du sa att du var villig att betala 100-200 kr för större arbetsplats
A: Det är inte jätteviktigt att den är stor utan det viktiga är att det är en avskild plats
där man kan ha sina grejer. Det blir jobbigt om man ska lägga massa papper och så
på köksbordet.
I: Skulle du kunna tänka dig att dela arbetsytor med andra? Att det finns ett
gemensamt arbetsrum eller liknande.
A: Ja, det kan fungera. Det kan fungera, helst inte, men det kan fortfarande vara
smidigare än att dra iväg till ett bibliotek eller likande.
I: Är det några andra funderingar du har eller något du vill utveckla?

B4.33

A: Nej
I: Tyckte du att det var några funktioner i enkäten som du tyckte det var svår att
välja bland.
A: Nej, inte riktigt. Det är väldigt intressant ämne.
I: Vi pratade ju lite om att dela badrum och så. När du fick välja mellan olika
lägenheter har du alltid delat eget badrum, är alternativet där du delar med minst
antal personer.
A: Ja, men så är det. Det är viktigt att det inte blir kö på morgonen och så.
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Student 6
I – Intervjuare
J – Johan
I: Vad använder du din bostad till?
J: Ganska lite, sova, äta. Ganska lite till att umgås till. Kök, sovrum och badrum är
det jag använder.
I: Använder du det mer som en trygg zon eller som en raststation mellan olika
aktiviteter?
J: Verkligen som en raststation, eftersom jag springer och tränar mycket. Använder
knappt badrummet heller nu när jag tänker upp, jag duschar på gymmet. Jag
använder tvättmaskinen också.
I: Tror du att din personlighet påverkar hur du använder din bostad?
J: Ja, det är väl mina fritidsintressen. Jag har inte haft TV på 10 år, så man träffar
hellre människor någon annanstans. Sen har jag aldrig försökt få en större lägenhet
för att kunna ha hem fler människor utan jag träffas du hellre människor
någonannan stans.
I: Är det viktigt för dig att ditt hem är öppet för andra eller är det en privat zon?
J: Ja, jag skulle nog säga att det är en privat zon mer.
I: Hur ofta brukar du har socialt umgänge hemma?
J: Kanske två gånger i månaden i snitt, sen tillkommer sporadiska släktbesök och
liknande.
I: Hur ofta skulle du vilja ha socialt umgänge hemma?
J: Det är ganska bra som det är, jag träffar ganska mycket folk när jag tränar och så.
I: Är det någonting i bostaden som förhindrar dig från att ha hem umgänge?
J: Nej, tvärtom så är det ganska bra ordnat sålänge man inte är fler än kanske tio
personer.
I: Hur ofta studerar du hemma?
J: Ganska ofta, i doktorandstudierna flyter det ganska mycket in och finns inga
gränser. Under grundstudierna var det mer schemalagt, men det kanske någon
timme på kvällen per vardag och en helgdag i veckan.
I: Vart satt du och studerade hemma?
J: Vid ett skrivbord, det fanns inte så många platser att välja bland då jag bodde i
korridorsrum.
I: Hade du velat kunna studera hemma oftare?
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J: Nej, verkligen inte. En del av att plugga är ju att sitta i skolan med andra.
I: Var det någonting i bostaden som förhindrade dig från att kunna studera hemma?
J: Nej, det var kanske om man skulle vara flera som satt så var man då tvungen att
sitta i köket som var delat med andra.
I: Har du bott i korridorsrum?
J: Ja, fyra år i Stockholm och ett år i Göteborg.
I: Använde du gemensamhetsutrymmena då?
J: Ja, i Stockholm satt vi där ganska ofta, det var en väldigt trevlig korridor. I
Göteborg mycket mindre, gemensamhetsutrymmena var mycket mindre och det var
sämre grannar. Det är ju de olika människor som bor i korridoren som avgör om de
används, sen var det bättre utrymmen i Stockholm också. Det var nästan ett
medvetet val att bo i korridor för att lära känna människor som man inte pluggar
med.
I: Varför kände du främst att det inte gick att studera hemma?
J: Till viss del ytor, det var begränsat hur många som kunde sitta och bordytor. Men
annars var inte bostaden något jättehinder. Sen var det opraktiskt p g a det
geografiska läget.
I: Hade du använt en delad arbetsplats om det hade funnits i bostaden?
J: Nej, jag tror snarare att jag hade hängt kvar i skolan då. Min utbildning hade
mycket laborationsarbete och grupparbeten, inte så mycket tentaplugg och läsning,
så då blir man ganska grupp- och platsberoende.
I: Du fick jämföra några lägenheter fråga 1
J: Jag prioriterade ner sociala ytor ganska mycket till förmån för område och gröna
ytor. Nu tycker jag också att ett kök är väldigt viktigt, så det skulle jag titta mycket
på. Så jag skulle nog då hellre dela med flera för att få ett ordentligt kök istället för att
ha ett litet kök i den egna lägenheten.
Jag har valt de största boendena hela vägen och har inget problem med att dela,
förutom på sista frågan då jag valde egen lägenhet. Det för att slippa dela badrum,
det är för intimt att dela med människor som man inte känner eller har valt. Hade jag
självt vilka personer jag delar med så hade det varit en helt annan grej. Det beror på
hur mycket man vill släppa in okända personer på livet, då vill man kunna skilja på
deras och eget ifall man inte kommer överens.
I: Hur känner du inför att dela boende generellt?
J: Nej inte alls. Det skulle kännas bättre att dela med fler än en personer, då blir man
verkligen beroende av att kemin fungerar och att man har samsyn över ordning. När
man är fler i en korridor så blir det mer att alla får anpassa sig lite till alla, när man
bara bor med en person blir det för avgörande och det kan bli en ganska jobbig
situation.
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I: Hur påverkar din personlighet hur du väljer att bo och hur du använder din
bostad?
J: Jag skulle säga att jag är introvert men det har nog inte påverkat så mycket när jag
har bott i korridor, det är väl mer nu när jag bor i lägenhet som det gör att jag inte
har hemma folk så ofta. Jag träffar oftare människor någon annanstans utanför
hemmet.
I: Är det någonting ditt boende påverkar?
J: Egentligen tycker jag om att träffa människor hemma, hos mig eller hos andra, men
det är nog inte så jag lever. Boendet ligger också i Gottsunda, utanför stan, så det
ligger åt fel håll för många.
I: Hur bor du idag?
J: Jag bor i en tvåa, bostadsrätt.
I: Hur speglas din personlighet i ditt boende?
J: Ja, det är ju anpassat efter ett ensamliv, nu fick jag en stor balkong på köpet men
jag har prioriterat ett stort kök för en så lite lägenhet, stort badrum med tvättmaskin.
Jag värderar förvaring ganska högt istället för sociala utrymmen, jag hade klarat mig
mycket väl utan så stort vardagsrum och balkong. Jag är bara där mellan kl 20 på
kvällen till kl 07 på morgonen, annars är jag aldrig där.
I: Vilken är ditt boendes störtsa brist?
J: Jag skulle behöva mer plats i köket, separat frys och mer skåpplatser. Det är nog
snarare mitt intresse som är större vad som är standard för en så liten bostad.
I: Är det för att kunna ha saker och utrustning eller för att kunna laga mer mat?
J: Både, mer bänkyta och kunna ha mer utrustning, porslin och livsmedel i skåpen.
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Student 7
I – Intervjuare
S – Student 7
I: Vad använder du din bostad till?
S: Alltså jag är ju typ aldrig där, jag sover, lagar mat, äter frukost och middag. Jag
pluggar aldrig där.
I: Ser du hemmet som en stoppstation eller som en trygg zon, din borg?
S: På ett sätt är det en trygg zon eftersom jag sällan pluggar där, så det blir en lugn
zon. Men det är mer som en stoppstation eftersom jag försöker alltid kommer iväg.
I: Finns det någon annan hobby eller liknande du gör i bostaden?
S: Ja, jag har växter och målar gör jag. Rit- och skrivgrejer kan jag göra hemma, och
läsa. Det kräver ett bra skrivbord, ljus men inte så mycket annat.
I: Varför tror du att du använder bostaden som du gör?
S: För att det är ett korridorsrum tror jag, hade jag bott på ett annat sätt hade det nog
varit mer trivsamt och jag hade varit mer där. Jag har inte riktigt valt det själv, det
känns inte helt som mitt och därför har jag inte lagt så mycket tid på det. Det är bara
tillfälligt. Det gör att jag vill vara där mindre, jag har inte lagt tid på att inreda det så
som jag vill ha det. Rummet var möblerat och det är väldigt fula möbler som jag har
ställt ner i källaren.
I: Påverkar det dig att det känns temporärt?
S: ja det tror jag.
I: Är det viktigt för dig att din bostad känns personlig?
S: Ja det tror jag verkligen, det kände jag speciellt tidigare när jag bodde i andra hand
och bara hade någon annans grejer. Man behöver ha det på sitt sätt.
I: Är det någonting i din personlighet som påverkar ditt boende?
S: Jag tycker om att ha det på mitt sätt, mysigt. Att känna att man vet vart allt är och
inte behöva vara rädd om saker.
I: Vad är den främsta anledningen till hur du bor idag?
S: Det är billigt och jag orkar inte flytta eftersom det är bara en begränsad tid jag
behöver ett boende i Uppsala. Det känns som en rimlig lösning.
I: Vad värdesätter du i din bostad idag?
S: Att det är centralt och att det är mitt så länge jag behöver det.
I: Vad är störta nackdelen med ditt boende?
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S: Att man delar kök och dusch. Det är egentligen inget problem men man kan ju inte
ha det på sitt sätt.
I: Fungerar det att dela badrum och kök för dig?
S: Duschen är inget problem, jag har aldrig behövt köa. Men köket trivs jag inte med
för att det blir väldigt smutsigt. Men det är mest inte så kul.
I: Hade varit annorlunda om du själv hade fått välja vilka du bor med?
S: Då kanske man hade spenderat mer tid i köket och kunnat välja personer som
håller rent om sig.
I: Skulle du vilja använda köket mer?
S: Ja, mycket mer och det gjorde jag när jag bodde själv. Nu orkar man ju inte hänga
med folk i köket så då undviker man att behöva vara i köket. Det behöver inte vara
ett stort kök bara det är ens egna.
I: Tycker du att det fungerar dåligt att dela balkong?
S: Den är jätteäcklig, det är bara han som röker som står där ute. Det är inte att det
fungerar dåligt men det är synd att den inte används.
I: Är det viktigt för dig att ditt boende är öppet för andra?
S: Ja, nu gör jag inte det främst för att jag inte har ett eget kök.
I: Använder du eller sätter du dig någonsin i de gemensamma utrymmena?
S: Ibland sitter jag och äter frukost med en tjej i köket eller pluggar lite där man jag
sätter mig aldrig där eller tar hem folk dit. Det känns inte som att det är ens eget, det
springer folk igenom. Tar man hem folk vill man ha de hos sig själv och inte öppet.
I: Hur ofta har du socialt umgänge hemma?
S: Inte ofta, två gånger i månaden typ, jag träffar hellre folk ute. När jag bodde själv
kunde jag ha folk hemma nästan varje dag.
I: Hur ofta skulle du vilja ha umgänge hemma?
S: Några gånger i veckan, 2-3 gånger.
I: Vad är det som hindrar dig i din bostad?
S: Det är inte mysigt, man kan inte äta middag i köket eftersom folk springer igenom.
Rummet i sig är inte heller mysigt. Så det blir ett hinder. Det är inte så mycket av
hänsyn till andra, vissa har folk hemma i köket, så det är inget problem.
I: Hur tycker du att det har fungerat med konflikter i korridoren?
S: Jag är den gnälliga i korridoren som skriven i korridorens FB-grupp och då brukar
det lösa sig, så man behöver sällan ta en konflikt direkt.
I: Anser du dig vara en introvert eller extrovert person?
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S: Jag tror jag är extrovert men det går ju i perioder, jag har ju inga problem med att
bo i korridor. Det hade kunnat vara svårare om jag inte var extrovert, då hade jag
kanske inte övervägt dig.
Även om det inte är personer som jag vill hänga med så är det skönt att det finns folk
hemma man kan snacka med, vill man vara själv kan man bara gå in på sitt rum.
I: Jobbar du extra utöver studierna?
S: Ja.
I: Påverkar det hur du prioriterar ditt boende?
S: Det är lite svårt.. Nej, inte med tanke för att det är enkelt och jag ska flytta från
Uppsala relativt snart. Det påverkar ju mitt boendeval, skulle det inte ha varit
annars. Då hade jag lätt skaffat ett boende med färre personer eller ha en egen
lägenhet.
I: Är det någon viss funktion du saknar?
S: Diskmaskin och tvättmaskin är en bonus om det finns. Egen dusch och toalett. Jag
har bara med mig det jag verkligen behöver hemifrån, jag har saker kvar hemma hos
mina föräldrar så jag behöver inte så mycket extra förvaring.
I: Hur ofta studerar du hemma?
S: Någon eller några kvällar i veckan, inte så fokuserat.
I: Vilka krav ställer det på ditt boende?
S: Bra ytor på skrivbordet för böcker. Ibland pluggar jag i köket för att jag inte tycker
om att plugga i mitt rum.
I: Skulle du vilja studera hemma oftare?
S: Jag skulle vilja ha fokus till det men jag vill inte att mitt hem ska beblandas med
plugg.
I: Är det någonting som stör i själva bostaden?
S: Det är mest min egna koncentration. Förvisso hör jag allt från entré, kök och dusch
men det är inget som stör.
I: Pluggar du hellre med andra eller själv?
S: Nej, det är mycket självständigt.
I: Påverkar ditt val av studier vart du vill studera?
S: Ja eftersom det är mycket plugg och att man aldrig riktigt kan plugga klart så är
det dumt att ta hem det för då skulle man ju plugga dygnet runt.
I: Hade du använt en gemensam studieplats i korridoren om det hade funnits.
S: Ja, det hade varit bra så att man kommer utanför rummet utan att behöva åka iväg.
Så fungerar Ekonomikum för mig nu, det är nära men man kommer bort hemifrån.
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I: Finns det någon annan anledning till att pluggar hemma?
S: Nej, det fungerar oftast inte.
I: Vi ska jämföra bostäder. Fråga 1
S: Jag tyckte de frågorna var lite svåra. Jag hade valt ettan för att få eget, det är värt
de extra pengarna.
I: fråga 2
S: Jag hade valt att dela med en för att slippa dela kök med fler. Hade jag själv valt
personerna hade jag kunnat välja tripletten, det hade t o m kunnat bli trevligare. Det
är lättare att dela med fler om man kan välja.
I: fråga 3
S: Ettan, för att få det egna köket.
I: fråga 4
S: 50/50, hade jag valt personerna själv hade jag valt att dela med en person annars
kan jag ta korridoren. Delar man med en person som man känner är det nästan som
att bo själv.
I: fråga 5
S: Ettan, bo själv är det jag prioriterar men jag bor ju hellre med någon jag känner än i
korridor.
I: Hur känner du inför att betala extra för olika funktioner i bostaden?
S: Jag valde låga summor utifrån att jag nu tycker att mitt boende nu bara ska vara
kortvarigt. Men ska jag bo permanent så är jag villig att betala mer för ganska många
saker, förutom sovalkov. I köket vill jag ha stor kyl och frys, annars är det inte så
viktigt med storleken. Sen är det viktigt med parkett och klinkers för att det inte ska
kännas ofräscht. Balkong är inget jag prioriterar men det är ju trevligt om den är
fräsch.
I: Är det viktigt för dig med en stor och välplanerad arbetsplats.
S: Jag pluggar ju inte så mycket hemma men jag gör annat där som gör att jag
prioriterar det.
I: Är det viktigt för dig att kunna skärma av?
S: Ja, om man delar bostad måste man kunna stänga en dörr.
I: Är det några andra funderingar eller åsikter du har?
S: Alltså just nu skulle jag kunna göra avkall på ganska många saker eftersom det är
temporärt men längre fram så kan jag tänka mig att betala ganska mycket för att få
fler saker.
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Student 8
I – intervjuare
A – Student 8
I: Vad använder du din bostad till?
A: Bor, sover, äter, jag plugagr itne där. Jag sitter ganska mycket vid datorn och TV
när jag är hemma.
I: Tränar du hemma?
A: Nej.
I: Vad skulle du vilja använda din bostad till?
A: Jag är ganska nöjd som jag bor nu, jag pluggar och tränar helst utanför hemmet.
I: Vad tror du det är som påverkar vad du använder din bostad till?
A: Tidigare när jag bodde i korridor så var det ju många saker som var svårt att göra
för att man bodde så litet. Men då om man hade kompisar hemma, man undvek att
ha kompisar och middagar hemma då. Framför allt är det bristen på plats.
I: Var det någon funktion du saknade när du bodde i korridoren som du har nu?
A: Ja, eget kök.
I: Tror du att din personlighet påverkar hur du bor?
A: Ja, det blir ju lättare att bo i korridor om man är lite socialt lagd. Det var jättekul
när vi flyttade in att vara social. Jag hade inget emot att bo i korridor, det kanske
skulle ha blivit ensamt att bo själv i en lägenhet.
I: Hur kommer det sig att du har det boende du har idag?
A: Jag och min flickvän fick den och vi bor hellre tillsammans i en egen lägenhet?
I: Ser du dig själv introvert eller extrovert?
A: Jag tror att jag är extrovert, det påverkar ju när man pratar om det sociala.
I: Är det viktigt för dig att kunna ta hem folk och att det finns stora sociala ytor?
A: Ja, det är ju skönt när man bjuder hem folk att det finns plats. Att det finns plats
för stolar och möjlighet att möblera om om man skulle vilja ha långbord eller
liknande.
I: Ser du din bostad som din trygga zon, borg, eller som en stoppstation?
A: Det är nog en borg, när man bor i korridor blir det nog mer att det bara blir
stoppstation.
I: Tycker du det är vikigt att kunna stänga om sig själv?
A: Ja det tycker jag.
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I: Hur ofta har du vänner och bekanta hemma?
A: Det är inte superofta, men i alla fall en gång per månad. Då att det är kanske tio
personer eller fler hemma.
I: Hur ofta är det att bara någon enstaka person kommer hem till er?
A: Ja, det är väl oftare men det blir ju ofta att man träffas i skolan och så. Kanske en
gång i veckan är det någon hemma.
I: Hur ofta skulle du vilja ta hem personer?
A: Jag är nöjd som det är idag. Det skulle kanske behövas ett lite större kök, det är
idag väldigt smalt vilket gör att det äär svårt att vara mer än två personer där
samtidigt.
I: Du delar ju boende med din sambo, påverkar det hur ofta ni har hem folk, t ex av
social hänsyn?
A: Ja säkert men det är väldigt sällan. Vi är båda ganska extroverta.
I: Pluggar du hemma?
A: Nästan aldrig, för jag bor ganska nära universitetet så jag är hellre där. Kanske att
jag läser något men jag skriver aldrig hemma för jag kan inte koncentrera mig
hemma. Det blir för lätt att sätta sig i soffan och titta på något annat hemma.
I: Börjar du dra iväg att plugga även om du ska sitta själv?
A: Ja.
I: Skulle du använt en gemensam studielokal i huset?
A: Ja, det skulle kanske fungera. Men jag trivs att vara på en mer öppen yta där man
ser lite människor och kanske träffar på någon man känner så vill man sitta med
dem. Så jag hade nog ändå åkt till universitetet.
I: Jobbar du extra någonting?
A: Nej, jag har varit engagerad i kåren så tiden har inte funnits.
I: Hade ni prioriterat bättre boende om ni haft mer inkomst?
A: Nej, vi gillar att bo i en studentlägenhet som är stor men ändå billig så vi hade nog
ändå bott kvar.
I: Vad gillar du med din nuvarande bostad?
A: Att den är stor (65m2) och billig.
I: Vilken är den största bristen i er bostad?
A: Köket är för litet, jag tycker det är kul att laga mat men spisen fungerar dåligt. Jag
hade velat ha bättre kök. Saknar diskmaskin.
I: Trivdes du med att bo i korridor?
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A: Ja, jag tyckte att det fungerade bra, min korridor var fräsch och så. Jag kände inte
att det fanns något behov av att byta boende till en dubblett eller triplett, utan tänkte
att jag bor där tills jag får en egen lägenhet.
I: Hur tänkte du när du svarade i enkäten vilken hyreskostnad du vill se reducerad
för att dela funktioner med andra?
A: Vissa brydde jag min inte så mycket om, när jag bodde i korridor så var det inget
problem att dela kök.
I: Känner du att du behöver en stor ekonomisk vinst för att dela boende?
A: Så länge det fungerar bra och boendet är tillräckligt stort. Skulle det finnas
korridorsrum på 50 m2 så hade jag inte haft problem att dela ett stort, bra kök.
I: Jag tänker på frågorna när du fick välja mellan olika lägenheter. Vilka av (a) och (b)
fråga 1 väljer du och varför?
A: Jag har hellre ett lite större egen rum och delar kök än att ha köket nära sängen.
I: på fråga 2.
A: Jag tycker inte rikigt det spelar någon roll. Det som jag kollar på är hur lätt det är
att hitta en enstaka person som är lätt att leva med än att hitta två stycken. I dubblet
och triplett tycker jag det är vikigt att få välja vem man bor med.
I: fråga 3
A: Samma resonemang som tidigare, hellre större delat kök och större rum. Också
det förutsagt att jag får välja vilka jag bor med. Hade jag inte fått välja personer hade
jag valt (a), det är för litet boende för att man inte ska springa in i varandra hela
tiden. Jag vill kunna stänga av mig, få plats för min stationära dator och rummen är
för små för att få plats med det.
I: Vad har du tyckt om att det har varit många människor du inte känner i
korridoren?
A: det var inget problem då jag hade toalett och dusch på rummet och kunde stänga
om mig. Det kanske hade varit svårare i en dubblett eller så.
I: fråga 4
A: Om jag får välja personer så (a) annars (b), just för köket.
I: fråga 5
A: Samma där, men lutar lite mer mot (a) för jag gillar inte att offra så mycket av
rummet för att ha plats för köket.
I: Hur viktigt är det med avskildhet i bostaden när man delar?
A: det är viktigt att man kan ha någon typ av egentid men för mig räcker det att jag
kan ta på mig hörlurar. Så jag behöver inte så mycket avskildhet, mest en plats för
datorn så att man kan sitta där.
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Student 9
I: Först ska du få berätta allmänt om hur du använder din bostad.
Z: Ja, jag använder den olika mot än vad jag gjorde för 2 år sedan när jag flyttade
ihop med min flickvän. Vi bor ju mycket större nu och det mer av ett hem. Jag är ju
där mer nu när vi bor två stycken. Man använder allt mer då, klädkammare och
badrum osv. Till exempel när ja bodde själv så var det som en raststation, jag sov och
lagade mat ibland. Jag städade kanske en gång varannan vecka förut, nu städar jag 2
gånger i veckan. Jag använder bostaden nu betydligt mer nu.
I: Vad för typ av sysslor och aktiviteter gör du i bostaden?
Z: Allt, jag sitter alltid med datorn vart jag än sitter. Om jag kollar på fotboll eller om
jag pluggar så sitter jag med datorn. Sen så tränar jag hemma, är det dåligt väder så
gör jag intervallträning m h a en app. Det krävs ju rätt mycket utrymme för det. Så
jag tränar, sitter med datorn och lagar mat.
I: Hur tror du att din personlighet påverkar hur du använder din bostad?
Z: Ganska mycket, jag tränar ju för det gillar jag och jag märker att jag har större kök
nu än tidigare så jag använder det också mer. Jag är mycket duktigare på att använda
köket nu är tidigare. Har mer middagar, jag lagar mat åt fler personer än när jag
bodde själv.
I: Påverkar det att du är exrtover eller introvert person, i ditt val av boende?
Z: Hur det ser ut i lägenheten eller dess läge?
I: Både
Z: Ja, det påverkar ju, jag är ju extrovert så vart bostaden ligger påverkar ju mycket.
Min flickvän pendlar till Stockholm också. Eftersom jag är ganska utåtriktat så vill
jag bo centralt och jag tror också att det påverkar ur det ser ut inne. Jag lägger inte så
mycket tid på min inredning, det gör min flickvän lite mer. Jag inreder inte så
mycket, jag har inte ens satt upp min klocka efter 1,5 år.
I: Ser du hemmet som din borg eller är det en stoppstation mellan aktiviteter?
Z: Det var mer stoppstation tidigare men generellt så är det nog fortfarande så.
I: Vilka särskilja krav ställer det på ditt boende?
Z: Plats tror jag, jag kommer och kastar någonting någonstans och städar inte
jätteofta hemma så det krävs att det finns plats för olika saker.
I: Är förvaring vilktigt i val av boende för dig?
Z: Ja det tror jag att jag kollade på när vi valde bostad, att kunna lägga undan saker
för när man inte är hemma.
I: Är det viktigt som social person att kunna ha hem folk, du nämnde att ni har
många middagar? Spelar det roll om du möter folk hemma eller ute på stan?
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Z: Ja, mycket mer än jag gjorde tidigare. Det beror ju på boendet, större kök och
större vardagsrum vilket ger möjligheten. Så det är oftare nu att jag har hem folk än
tidigare.
I: Vad ställer det för särskilda krav på din bostad?
Z: Plats givetvis, och köket. Det måste finnas plats att socialisera sig, nu är vårt kök
och vardagsrum vilket gör att man kan laga mat och prata med de som sitter i soffan
samtidigt.
I: Har du bott i korridor någongång?
Z: Nej, jag är från Uppsala så jag bodde hos mina föräldrar första året och sen kunde
jag köpa en lägenhet med hjälp av min far. Sen nu när vi skulle flytta till något större
så hade jag väldigt många ködagar så jag kunde få en bra lägenhet.
I: Har korridor någonsin framstått som ett alternativ för dig?
Z: Man har ju hört mycket negativt från personer som har bott i korridor men jag har
aldrig riktigt förstått det där men det kanske beror på att jag aldrig har bott i
korridor. Eftersom jag är rätt så extrovert så tror jag att jag skulle kunna tänka mig
det.
I: Vad i korridor har tilltalat dig?
Z: Mest det sociala, att träffa människor ofta.
I: Skulle du gjort skillnad på om du hade bott med personer som du känner sen
tidigare eller inte?
Z: Bra fråga, det är klart att jag hade valt personer jag känner framför okända, det
säkra före det osäkra. Men sen hade jag inte haft några problem med andra också, jag
ser det som en möjlighet att bo med nya människor.
I: Du sa att du är sambo vilket gör att ni kan bo lite större, finns det någon mer
anleding till att ni bor i den boendeform ni gör idag?
Z: ja, det är klart. Vi ville bo större och det är viktigt att kunna stänga en dörr. Det är
viktigt med avskiljdhet.
I: Var det ett stort problem tidigare?
Z: Ja det var det eftersom vi både är välifgt extroverta personer som är väldigt
sociala. Så var den ena trött en dag och den andra väldigt pigg så blir det att man
tvingas på varnadra. Så det är viktigt med avskiljdhet, speciellt för oss som är väldigt
extroverta.
I: Vad är ert nuvarande boendes störta brist?
Z: Jag har inte mycket att klaga på, det skulle vara balkong men det ser jag mest som
lyx. Det skulle vara ett större kök. Köket är lite för litet när det gäller arbetsytor, all
utrustning och så finns.
I: Balkong, skulle det spela roll om det var en egen eller delad balkong?
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Z: Nej, det skulle kunna vara båda.
I: Har du extrajobbat någonting under din studietid?
Z: Ja det har jag, men det var mest för att det var bra på CV:t, inte så mycket för
pengarna.
I: Påverkade det hur du bor på något sätt?
Z: Nej, jag hade bott som jag gjort oavsett om jag hade jobbat eller inte.
I: Var det någonting i enkäten som du tyckte var oklart?
Z: Nej, jag tänkte på att det var väldigt många olika alternativ på summor för hur
mycket man var villig att betala. Det fanns många alternativ, och jag hade kunnat
välja flera olika, det var inte så precis uppfattning jag hade om exakt vad jag skulle
kunna betala.
I: Hur ofta har du socialt umgänge hemma?
Z: I snitt är det 1-2 gånger i veckan, det är min egna tid som begränsar mest. Det är
inte bostaden som begränsar även om jag ändå skulle vilja ha hem personer oftare.
Det finns yta för att ha hem människor.
I: När man delar bostad kan det ju också vara av social hänsyn och liknande som
begränsar.
Z: Det har nog aldrig hänt i mitt förhållande, vi kan alltid sätt oss i det andra rummet
om vi vill vara ensamma.
I: Hur ofta pluggar du hemma?
Z: Varje dag.
I: Vart i hemmet pluggar du?
Z: Just nu är det mest att läsa artiklar och skriva PM, det gör att jag kan sitta lite
varstans. I soffan, vid matbordet, skrivbordet, sängen ibland. Men skulle det vara
som tidigare när jag skulle räkna mer och så, då satt jag vid skrivbordet eller
matbordet. Det är skrivbordet jag kan sitta vid, men nu sitter jag mest med datorn
och då kan jag sitta varsomhelst så arbetsplats är inte så prioriterat.
I: Vad gör att du pluggar hemma?
Z: Det blir både hemma och på skolan. Vi har mycket projektarbeten med lite i grupp
och lite individuellt. Det individuella gör jag oftast hemma eftersom det är lugnt
eftersom jag ska skriva mycket, i skolan får jag inget gjort då.
I: Påverkar tillgång till kaffe och mat och så?
Z: Nej, inte direkt. Det är mest för att det är enkelt och lugnt.
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Student 10
I – Intervjuare
A – Student 10
I: Var det någonting i enkäten som var svårt att svara på eller otydligt?
A: Nej, det tycker jag inte.
I: Berätta vad du använder din bostad till.
A: Jag lagar mat, sover, hygien, sitter mycket vid datorn vid mitt skrivbord.
I: Varför tror du att du använder bostaden som du gör?
A: Bostaden sätter vissa gränser, det är ju bara ett litet trinettkök och där finns inte så
mycket spelrum. Men det går om man får vara lite effektiv och planera, ibland orkar
man inte det så då blir man begränsad. Sen kan det vara bra att köket är litet, det är
inte så mycket att ta hand om.
I: Vad finns det för brister med din bostad?
A: Det saknas en bra fläkt, det blir att det luktar mat i hela lägenheten. Nära till ett
eluttag är ju alltid skönt att ha.
I: hur tror du att din personlighet påverkar hur du använder din bostad?
A: Jag är ganska anpassningsbar, man får göra det bästa av situationen.
I: Hur ofta har du socialt umgänge hemma?
A: inte så ofta, om man bara ska hänga så möter jag hellre personer någon
annanstans. Varannan månad kanske.
I: Skulle vilja ha personer hemma oftare?
A: Ja, någongång i veckan.
I: Vad i din bostad begränsar den möjligheten?
A: Brist på sittplatser, och ska man bjuda på mat så har jag inget matbord så det kan
inte vara så mycket.
I: Är det vikitigt för dig att din hem ska kunna vara öppet för andra?
A: Det är vikigt att ha en yta där man kan träffa personer men det måste inte vara i
hemmet, med det är ju bra om möjligheten finns. Så det är viktigt främst att träffa
folk, inte vart.
I: Hur ser du på att ha gemensamhetslokaler där man kan umgås utanför den egna
bostaden?
A: Det skulle vara bra om det fanns, det beror på hur många som delar utrymmet om
jag skulle använda det. Är det fler än fem personer så hade jag nog inte varit där så
mycket. Men skulle det vara personer jag vet vilka de är så kanske mer.

B4.48

I: Är din bostad din borg eller en stoppstation mellan aktiviter?
A: Det är en borg.
I: är det viktigt att den känns personlig?
A: Främst att funktionerna ska finnas där, estetiskt så är det kanske inte så personligt
eftersom beoendet känns temporärt under studietiden.
I: Vilken är den främsta anledningen till att du bor som du göra?
A: Dels att alla funktioner finns i bostaden och att det är nära olika aktiviteter.
I: Extrajobbar du utöver studiemedel?
A: Nej, jag klarar med på CSN så det går ingen nöd på mig. Mitt boende är relativt
billigt.
I: Om du skulle jobbat extra eller så, hade du då prioriterat att skaffa ett bättre
boende?
A: Inte idag medens jag studerar. Nu har jag vant mig vid min bostad och det finns
inget jag stör mig på, det är ett boende som ändå fungerar och reflekterar vad jag
betalar.
I: Hur ofta studerar du hemma?
A: Inte så mycket, några timmar i veckan, kanske en timme om dagen. Jag kanske
kikar igenom någonting på morgonen eller kvällen, annars pluggar jag någon
annanstans.
I: Varför studerar du inte mer hemma?
A: Man sitter ensam, att plugga är en lagsport. Det kan ju vara att det inte finns
sittplatser hemma så att fler också kan plugga där.
I: Skulle du vilja plugga mer hemma?
A: Nej, det är skönt att få byta miljö.
I: Är det någonting i själva bostaden som hindrar dig?
A: Ytan i så fall för att kunna samla folk och ha mer inredning för plugg.
I: Om det fanns någon gemensam studieplats i huset, skulle du använda den?
A: Spontant tror jag inte det, men om det var etablerat och fräscht och om
pluggkompisar även bodde i närheten så att det var närmsta pluggplatsen. Men jag
tror inte det är realistiskt.
I: Ser du dig själv som en introvert eller extrovert person?
A: Jag skulle nog säga extrovert. Boendet är ju en förutsättning för att kunna vara
extrovert, att förbereda sig och kunna ta sig för att vara social på andra ställen. Jag
känner inget behov av att ha människor hemma, fast det skulle vara kul att kunna ha
det och skulle nog prioritera större sociala ytor än större kök.
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I: Lagar du mat för nöjes skulle eller bara för att få näring.
A: Mest för att få näring.
I: Du ska få jämföra dessa lägenheter i enkäten, fråga 1.
A: Jag tänkte att det var billigast med korridorsrummet. Så hyran styrde nog.
I: fråga 2.
A: Jag skulle svara (b), jag tänkte att det nog är lättare att dela med en person är tre,
främst m h p hygienrummet. Är man tre så kan man alltid skylla på någon annan, är
man 2 så har man bara varandra att skylla på. Hade jag själv fått välja vilka jag bor
med så hade jag nog valt samma ändå.
I: fråga 3
A: det känns som jag skulle valt (a) för den liknar mitt nuvarande boende men jag
gick nog på hyran är med.
I: fråga 4
A: Jag skulle ha tagit (a), jag kan tänka mig att dela kök men inte med fem personer
helst.
I: fråga 5
A: Jag tycket det är okej att dela kök och badrum egentligen men det får inte vara för
många. Om man slipper så delar jag helst men var det tvunget så skulle det fungera,
det styrs av priset mycket.
I: Tycker du att ditt boende speglar vem du?
A: Just nu som student tycker jag att det inte behöver det, man vet att det är
temporärt, då är man inte lika noga.
I: Är det någon mer du vill tillägga?
A: Jag tycker inte att centralt läge är så viktigt, då är det viktigare att ha nära till
universitetet och kunna springa och ha nära till affärer. Sen kan jag tänka mig att
cykla lite längre i så fall än att behöva vara i centrum av staden.
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Student 11
I – Intervjuare
P – Pertras
I: Vad använder du din bostad till?
P: Framför allt dataspel på min bärbara dator. Matlagning, inte för att är något jag
tycker är så roligt.
I: Hur trivs du med ditt nuvarande boende?
P: Ganska bra, det är bara 10 mån hyra och köket städas en gång i veckan. Vi är 12
personer som delar på korridoren, men man har egen toalett och dusch.
I: Hur tycker du att det fungerar att dela kök?
P: Det är svårt vi kl 17-18 när alla ska laga mat, det är två spisar på 12 personer. Men
jag tycker det fungerar ganska bra, det är inte så mycket att välja på. Men det är inget
problem att dela kök i sig men det fungerar inte med så många.
I: Hur fungerar det att dela gemensamhetsutrymmen?
P: Jag är sällan där, men det finns inte heller så mycket där att göra. Det är inte så
anpassat, det är bara en soffan utan soffbord och det finns även ett matbord men det
blir trångt om andra är där och lagar mat. Det är väldigt öppet, alla passerar igenom
där.
I: Är det viktigt för dig att kunna skilja av och stänga runt dig?
P: Ja, när jag inte vill bli störd. Folk får gärna komma och ansluta men det ska finnas
lite avskiljdhet.
I: Hur ofta har du socialt umgänge hemma?
P: Inte så ofta, en gång i månaden kanske.
I: Hur ofta skulle du vilja ha socialt umgänge hemma?
P: 2-3 gånger i månaden sådär.
I: Är det någonting i själva bostaden som förhindrar det?
P: Nä, oftast sitter vi på mitt rum då. Det är svårt att ha folk hemma utan avskilt
vardagsrum eller matplats.
I: Hur ofta studerar du hemma?
P: Mest under tentaperiod men jag försöker komma hemifrån oftast, det blir inte så
produktivt hemma. Kanske fem-sex timmar i veckan, utspritt under veckan.
I: Vart i hemmet studerar du?
P: Skrivbordet. Det är komfortabelt, jag har en skön stol, det är bättre än att plugga i
sängen.
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I: Vad gör att du väljer att studera hemma?
P: Nära matlagning.
I: Tycker du att det är viktigt att ha en välsorterad arbetsplats?
P: Ja, jag har både dator och böcker och då är det svårt att sitta i soffan.
I: Påverkar det vilken utbildning du går?
P: Ibland är det olika, är det bara att använda ett datorprogram så är man ju inte så
bunden.
I: Skulle du vilja studera oftare hemma?
P: Nej, det tycker jag inte. Det kan vara ganska störande att vara hemma.
I: Finns det några andra faktorer som påverkar?
P: Det är lyhört hemma, just nu renoverar de på bottenplan och det hörs ganska bra.
I: Om det hade funnit någon gemensam studieplats i korridoren, hade du använt
den?
P: Nej, jag behöver ändå ha min egna koncentration och det kan finnas
distraktionsmoment om annan rör sig omkring.
I: Vad tror du påverkar hur du använder din bostad?
P: Det är framförallt jag själv, mina fritidsintressen kräver ingen särskild plats så.
I: Tror du att din personlighet påverkar hur du använder din bostad?
P: Jag tycker om att vara ensam ganska mycket.
I: Hur fungerar det för dig att hantera konflikter som uppstår i din korridor?
P: Jag tror inte att jag har varit med om någon direkt. Det var någon gång att någon
hade en fest men det gjorde inte mig så mycket.
I: Varför bor du som du bor?
P: Det är bara ett år kvar på mina studier så det känns meningslöst att byta nu.
I: Vad är störta bristen i ditt boende?
P: Underhåll, en del saker är trasiga ganska länge.
I: Arbetar du någonting utöver studierna?
P: Nej, jag tar bara bidragsdelen på CSN, jag får bostadsbidrag och så får jag lite från
mina föräldrar. Men jag har funderat på det.
I: Hade du i så fall prioriterat att skaffa bättre boende?
P: Ja, då hade jag nog flyttat till en etta med eget kök. Man har ju bara ett fack i kyl
och frys så det är ganska lite utrymme att förvara mat samtidigt som det är svårt att
ha koll på sin mat.
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I: Du fick jämföra mellan olika lägenheter. Fråga 1
P: Jag tror jag valde korridorsrummet för hyreskostnaden, som student har man inte
så mycket pengar.
I: fråga 2
P: Jag valde trippletten för delar med med en eller två personer så spelar det inte så
stor roll.
I: Hade det påverkar om du själv fick välja vilka du delade boende med?
P: Nej jag tror inte det, det borde vara ganska lätt att komma överens när man bara är
tre personer.
I: Har du valt det billigaste boendet hela vägen, i enkäten?
P: Ja, jag tror det.
I: Värderar du ett större kök?
P: Det beror på omständigheterna, det är skönt med stort kök men det beror på
behov. Ett mindre kök räcker, som på spisen använder man sällan alla fyra plattor
och man har egen kyl och frys. Men man behöver lite utrymme för saker och mat.
I: Värderar du en större arbetsplats?
P: Nej, det tror jag inte. Det behövs främst en plats att ställa datorn.
I: Tycker du att det är viktigt att kunna stänga om dig?
P: Ja det tycker jag, om man bor flera i en bostad så kan det bli hög ljudnivå. Men i
övrigt har jag inga problem att dela bostad, men jag skulle vilja flytta till en etta om
det inte blev så mycket dyrare.
I: Hur viktigt för dig är det att få välja personerna du bor med?
P: Det är klart att det jag hellre bor mer personer jag känner men det fungerar att inte
känna de också.
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Student 12
E: Var det någon i enkäten som var otydligt eller var svårt att svara på?
A: Inte vad jag minns
E: Som en inledande fråga, vad använder du främst din bostad till
A: att bo, hänga med vänner, pluggar helst inte hemma.
E: Ge gärna mer utvecklat, vilka funktioner, atkiviteter är viktiga
Ska jag utgå att jag bor i korridor? Har bott i lägenhet innan
E: Tänk vad är viktigt för dig, hur du vill bo som person, klart ditt nuvarande boende
spelar roll. Det
som passar just dig
A: Jag förstår inte frågan, alltså vad jag använder mitt boende till
E: Tränar du t ex?
A: Nej
L: Skulle du vilja göra det?
A: Nej
L: Är det något du skulle vilja göra men inte kan pga lägenheten i sig, är den för
liten, dåligt kök?
A: Den är för liten, 13kvm. Jag skulle vilja ha ett kök. Delar kök och badrum.
E: Vad är det främst i köket du saknar? Är det just eget kök?
A: Aa
E: Hade det spelar roll om det var ett litet kök eller är det viktigt att det är
fullutrustat?
A: Jag vill inte ha bara kokplatta, vill ha med ordentlig bänk, men behöver inte vara
jättekök.
E: För i enkäten hade vi fyra olika exempel
L: Här är de olika, här är minsta, det är mindre spis och kyl med frysfack
A: Ja det skulle jag absolut inte vilja ha. Det är för litet, och man vill ju ha frys där
man kan frysa in mycket saker.
E: Men bänktyta och så, spelar det roll hur mycket det är, här är det 400mm, här är
det något större, här är 1m. Här är det största
A: Precis, det är ju hur man sätter i perspektiv. Hur det står i relation, får man välja
badrum och litet kök eller endast ett stort kök väljer man ju hellre badrum med litet
kök.
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E: Men om vi bara kolla på kök, att vi liksom plockar ut det ur lägenheten, för att
bara göra det du vill göra i ett kök. Hur hade du valt
A: Då hade jag valt det största. Man vill ju laga ordentligt, hacka upp allt där man
står utan att behöva flytta runt massa saker. Vill laga mat liksom.
E: Du har ju faktiskt värderat det ganska högt, ser här att du är beredd att betala
ganska mycket extra för det större köket
A: mmm
E: Men kök är alltså viktigt för dig. Finns det något i din livstil eller intressen som
du tror påverkar att du väljer det köket?
A: Jag tyckerom att laga mat, och baka. Gör det även för skojs skull liksom också.
E: All right. Vad mer använder du bostaden till? Umgås med vänner? Sociala möten?
A: Kan ju vara någon förfest, hänga på kvällen?
E: Hur ofta har du folk över?
A: Någon gång i veckan. Slår man ut det kanske det blir två gånger i veckan.
E: Vad gör ni då?
A: Eftersom jag har litet så sitter vi mest o pratar, lyssnar på musik. Dricker något
gott
L: Om du inte var begränsad vad skulle du vilja göra i ditt boende.
A: Det är att man kan bjuda många, ha en större tillställning hemma. Jag flyttade
från 52kvm till 13kvm. Brukade ofta ha många över på fest, det saknar jag mycket
nu. Att ha ett vardagsrum där många får plats.
E: Du svarade att du var beredd att betala 200-300 kr extra i månaden för större
social yta.
A: Aa
E: Så den främsta anledningen att du inte bjuder hem så många är ytan? Eller är det
någon funktion
A: Men nu har jag möblerat om, har fått ett litet minivardagsrum hemma. Nu kan
man ha party every day, hehe.
E: Okej hur har du gjort då?
A: Hade ett stort skrivbord, men nu har jag ett fällbord så man får plats med fåtölj.
L: Men ni har yta i köket för att käka och hänga, spela kort och annat
A: Aaa precis, det är där vi har varit förr när man har folk över
E: Hurfungerar det tycker du?
A: Jag bor med två som inte syns, jag kan ockupera där utan att någon bryr sig typ
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E: Du känner inte att det finns något förhinder att vara i köket, att du stör grannar
osv?
A: Nää. Hade man bott med folk som inte gillade det så hade det kunna vara
problem, men nu säger ju de ingenting. Jag tror inte jag är stökig granne
L: Hur är det med badrum
A: Det ha fungerat bättre än det gör nu
L: Har du ny granne eller?
A: Jaa en månad sedan. Det är synd. Kom hem från Karlstad och då såg badrummet
ut som fan.
L: Men det är inte att den är ockuperad utan att det är städningen som är problem
A: Aaa vi är ju bara tre, sällan man behöver vänta
E: Utöver kök och badrum vad kunde vara bättre
A: Det där med vardagsrum, i flogsta har de ju större gemensam yta. Det hade varit
trevligt
E: Men du tror det hade passat dig?
A: Jaa
E: Varför tror du att det hade fungerat för dig att dela sådana typer med andra?
A: Jag vet inte om det beror på hur man växt upp. Jag bodde väldigt trångt när jag
växte upp, hade aldrig något själv. Jag är lite svensk, muttrar att folk stökat. Kan
nog inte bo i flogsta, men 3-5 pers går bra. Beror nog mycket på hur man växt upp.
E: Tror du det har att göra med om man är introvert eller extrovert?
A: Ja det tror jag. Jag ser mig själv som extrovert.
E: Hur påverkar det när du valde att bo i korridor. Såg du det som en möjlighet
A: Jaa till en början var det ju enda lösningen, men jag trivs bra.
E: Såg du det som en möjlighet att lära känna folk?
A: Neej inte direkt
E: Varför?
A: Har varit i korridor innan, folk umgås inte så mycket. Har man varit i köket och
kommer in i sitt rum hör man direkt att någon går ut, som att den väntat på att du
ska försvinna. Är ett tecken att man inte vill umgås med de man bor med.
E: Är du rädd för konflikter?
A: Nej, hehe, jag kanske är den som startar. Jag har fått knacka på folk och säga att
de måste städa bättre. Har fått undervisa hur man torkar, skurar, fixar golv, bla bla.
E: Gör det enklare att bo i korridor?
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A: Det tror jag. Man ska ju trivas liksom.
E: Några saker har vi redan diskuterat. Vad är den främsta anledningen att du bor
som du gör?
A: Bra läge, nära stan, men ändå låg hyra.
E: Du har skrivit att du inte gillar inomhusklimatet
A: Det är slitet, köket är nog aldrig renoverat, badrummet är väl dock. Men man får
väl acceptera det med tanke på hyran.
L: När du kom till Uppsala undersökte du områden innan? Vad som är bra osv.
A: Mitt ex bodde på Rackarberget innan så jag visste att jag ville bo där.
E: Vi kan prata lite om dom lägenheter du valt, det var intressant, kan börja från
början.
Vilken skulle du välja idag?
A: Den där. Jag vill inte steka maten i mitt sovrum, luktar illa. Delar hellre med 5
pers.
E: Okej, så även om du får ett eget kök så vill du inte ha den?
A: Nej jag vill ha separat rum med köket där man lagar mat. Slippa matos
E: Här då vilken väljer du då?
A: Då väljer jag dubbletten, färre personer, lättare att ha ordning.
E: Nästa då, hur tänker du här? Du valde ettan med kokvrå
A: Måste tryckt fel, tycker verkligen inte om det där köket
E: Vilken här då? Vad avgör.
A: Vill inte laga mat i rummet som sagt.
L: Du vill ha eget badrum, men kan dela kök.
A: Precis.
E: Är det viktigt att ditt boende är en borg, trygg plats eller ser du det som en stopp
bara att byta väska.
A: Viktigt att trivas hemma, kunna vara ifred. Det ska vara trygt.
E: Är du mycket hemma på fritiden?
A: Jag är hemma mycket, tycker om det. Men vissa veckor är man mindre hemma,
typ tentaveckor.
E: Vad är viktigt när du hemma, vilka funktioner?
A: Jaa när jag är hemma kollar jag mycket serier och film på min iPad. Sitter i
fåtöljen eller sängen
E: Nu blir det kanske lite overlap, hur mycket pluggar du hemma? Var pluggar du då?
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A: Typ 2 ggr/vecka, sitter vid mitt bord i rummet.
E: Varför väljer du just det?
A: Det är i mitt rum, ostörd, har yta att arbeta på.
L: Skulle du gärna ha separat plats för där du äter och där du pluggar?
A: Nää, hade det förr men det behövs inte. Så mycket pluggar jag inte hemma.
E: Varför pluggar du inte hemma?
A: Tapppar lätt fokus och hittar annat att göra
L: Så en större arbetsplats hade inte fått dig att plugga mer hemma?
A:
E: Om ni hade haft en gemensam arbetsplats i korridoren eller huset, hade använt
den?
A: Neee det hade jag inte, för nära hemmet. Finns det sådant?
E: I en del nybyggda, men är ovanligt
Du pluggar inte hemma alltså men åker du även iväg ensam ibland?
A: Oftast med andra men även själv.
E: Du har svarat hur du kan dela här, vilken hyresreduktion du vill ha.
A: Var svårt, kanske är otydliga svar. Kort kan man säga att jag kan dela kök men
kan betala extra för att få eget badrum.
E: Jaa där har du lagt 500 och 700.
A: I övrigt prioriterar jag låg hyra.
E: Varför det?
A: Vill inte låna pengar egentligen, vill spara så mycket det går.
L: Men du tar både lån och bidrag idag?
A: Aa precis
L: Men att du inte jobbar är det för att du inte hinner eller inte vill
A: Hade extrajobb när jag gjorde basår i min hemstad. Känner inte riktigt att jag har
tid just nu.
E: Du fick frågan om hur många du kan dela med folk du själv eller inte själv valt.
Du fylllde i 2 på båda?
A: Jaa det spelar ingen roll. Är ju så få personer.
E: Tack så mycket för din tid!

B4.58

B4.59

Student 13
E: Du får gärna börja med att berätta hur och till vad du använder boendet till.
J: Jag bor i studentlägenhet i studentstaden, en tvåa med liten balkong, bor med min
sambo som inte pluggar, hur jag använder den. Bor, lagar mat, har inte så mycket
fest. VI har folk över på middag och fika men inte fest liksom
E: Tränar ni hemma eller något sådant
J: Vi varken tränar eller använder den bastu som finns. Vi tvättar i källaren, i huset.
Tränar inte
E: Varför tror du att ni använder bostaden som ni gör?
J: Eftersom jag pluggar och jobbar, han jobbar mycket så är vi trötta. Han är inte så
träningsperson av sig så vi kollar mest Netflix o slappar hemma. Det känns som att
de flesta i område är lite lugna och äldre. Beror nog på att det är så lång kötid hit.
En del grillar i trädgården men inte vi.
E: Vad beror det på att ni inte använder gränytorna?
J: Vi brukar typ ha picknic ute, men gården är inte så anpassad för de boende. Är
mycket sandlådor, gunghästar osv. Som typ ingen använder. Få bänkar, känns inte
så studentområde egentligen.
E: Vad hade du vilja se annorlunda?
J: Kanske mer buskage, så man kan ligga lite avskilt liksom. De grillar som finns ute
är sådana platsbyggda, känns inte så fräscha. Finns knappt bänkar o bord.
E: Tror du att din personlighet påverkar hur du bor?
J: Skulle inte orka bo i korridor, vill inte bo med sådana man inte känner. Är
gammal. Bodde tidigare i en etta. Klart att korridor är billigare men jag vill inte dela
med massa andra.
E: Är det viktigt att kunna ha din egen sfär?
J: Jaa, jag jobbar på ICA, har nästan alltid jobbat inom service. Man måste hela tiden
prata, och i skolan osv. Blir liksom trött på min egen röst. Vill bara ha tyst och
slappna av. Så ja, klart min personlighet och yrke spelar roll
E: Okej, en del ser sitt boende som sitt trygga boende, borg liksom. Andra ser det mer
som en station där man byter väska, hur tänker du
J: Jag gillar mitt hem, att ha mina grejer samlade. Ska man ha en djupare analys så
är jag skilsmässobarn och har alltid flängt runt och inte haft koll på var man har
saker. Senare har man haft pojkvän och delvis bott hos dem. Är skönt att ha allt
samlat. Gillar att ha en stadig punkt.
E: Mmm, lägger du mycket tid och energi att det blir ombonat och personligt?
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J: Jaa, både jag och min sambo är intresserade av inredning. Vi har tapetserat om,
har myket tavlor och växter. Böcker. Skulle säga att vårt hem ser ganska vuxet ut.
E: Är det viktigt att ditt hem är öppet för andra?
J: Aaa, min syrra bor tvärs över gården. Hon har egen nyckel och kommer o går
som hon vill. Eftersom vi bor stort så är det ofta förfest och middagar hos oss.
E: Vad beror det på då
J: Vi umgås mycket på det sättet, är trevligt
E: Hur ofta har ni folk hemma då?
J: Ett par gånger i veckan, med syrran varje dag
E: Hur ofta vill ni ha folk hemma då?
J: Jag störs inte av folk, jag kommer från en stor familj med mycket liv, har fyra
småsyskon. Ljud stör liksom inte. Är man trött och har jobbat vill man ju att det ska
vara lugnt
E: Har du någon tanke om hur många gånger du vill ha folk över
J: Så ofta folk vill, jag inte begränsad. Bra om folk kommer, då städar man
E: Vad är den främsta anledningen som gör att du känner att du kan bjuda över folk
J: Det är min lägenhet, men bor med min kille. Kommer han hem trött lägger han
sig utan problem.
Skulle han inte acceptera det skulle det problem
E: Är det något i lägenheten som begränsar.
J: Skulle vilja ha större balkong. Det är väl det. Får knappt plats två personer.
E: Anser du dig vara introvert eller extrovert?
J: Extrovert
E: Påverkar det dig hur du vill bo?
J: Jaa alltså, jag är ju inte extrovert på så sätt att jag vill bo i korridor. Jag är från
Uppsala så jag känner att jag redan har de vänner jag vill liksom. Förstår om man
kommer från annan stad och vill lära känna folk typ.
E: Du jobbar ganska mycket extra, hur påverkar det din boendesituation? Har du
prioriterat att skaffa ett bättre boende?
J: Det är inte så dyrt att bo där jag bor eftersom jag har sambo. Där jag bor är det
perfekta omständigheter med bussförbindelser till mitt jobb. Eftersom jag jobbar
varannan fre-sön så festar jag också mindre
E: Pluggar du någonting hemma? Hur ofta?
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J: Ja, kanske 3 dagar i veckan hemma, 2 dagar går jag till bibliotek
E: Hur ofta skulle du vilja plugga?
J: Varje dag
E: Vad hindrar dig att göra det
J: Endast min egen disciplin, inte lägenheten i sig
E: Var sitter du och pluggar?
J: I soffan, det är skönt, man sitter bra. Jag är anti mot skrivbord, sitter hellre i
sängen t.o.m.
E: Du saknar alltså inte arbetsbord?
J: Absolut inte, vill jag ha ett bord har jag köksbordet också
E: Finns det något i bostaden som skulle förenkla möjligheten att plugga.
J: Nej allt är bra, ljud, ljus komfort. Det är bra. Bor högst upp så ingen knallar runt
våningen över liksom. Området är väldigt bra, det är lugnt.
E: Men inget som du känner att du måste ha för att plugga
J: Nä tror inte det.
E: Du kan tänka dig att dela arbetsplats med andra, men det kanske ör för att du
inte vill använda det.
J: hahah jaa, jag skulle nog aldrig dela toa osv med andra. Då ska det vara otroligt
billigt.
E: Hur fick ni bostaden ni har idag?
J: Jag har stått i kö sedan jag var 16, sedan kunde man skriva över från Uppsalahem
till studentstaden. Så jag hade ju otroligt många dagar. Har alltid varit först i kön.
E: När började du plugga heltid?
J: 2014, då hade jag sju år kötid
E: Tänkte att vi kan kolla på olika lägenheter som du valde.
Här ett korridorsrum mot en lägenhet.
J: Jag ändrar mig på den, vill välja lägenheten, har nog klickat fel. Hyran spelar roll
men jag måste trivas.
E: Här då? Hur tänker du?
J: Dubbletten, vill inte bo med så många.
E: Kan du alltså dela om du känner personen
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J: Det har jag gjort, det är ok. Delar ju helst inte.
E: Vidare då, här?
J: Ettan, vill bo själv.
E: Här då, mellan dubblett och korridor så valde du korridoren?
J: Ja, då har man egen WC
L: Om du får välja vem du bor med då?
J: Då tar jag hellre dubbletten.
E: Och här har du valt ettan
J: Japp!
E: Tack att du ville vara med!!
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Student 14
I – Intervjuare
A – Student 14
I: Berätta vad du använder din bostad till?
A: Mestadels sover, lagar mat, pluggar ibland. Det varierar om jag pluggar hemma
eller på campus.
I: Ser du ditt boende mer som en raststation eller mer som en trygg zon där du är
mycket?
A: Jag är där ganska mycket.
I: Vad påverkar vad du använder din bostad till?
A: Jag bor i en dubblett med en person som är väldigt sällan där, jag hade varit där
mindre om hon hade varit där mer.
I: Påverkar din personlighet vad du använder ditt boende till?
A: Jag vet inte, det är inte så mycket som jag gör som låter så mycket. Jag sitter mest
på rummet och gör olika saker.
I: Påverkar ditt boende vad du använder det till?
A: Jag spelar inte instrument hemma, det riskerar att störa för mycket.
I: Vad mer tror du påverkar?
A: Min pojkvän bor i Stockholm i en egen lägenhet och därför blir det ofta att vi är
hos honom på helgerna. Därför letar också jag aktivt eget boende.
I: Är den privata zonen väldigt viktigt?
A: Ja, jag tycker om mitt privatliv. Jag vill inte behöva dela kök och badrum, eller att
behöva träffa någon om jag inte vill. Dels för att det ofta är smutsigt men så går det
sällan att vara där särskilt många samtidigt. Det känns inte som om det tillhör mig
om någon annan har tillgång till utrymmet också.
I: Vad tror du det beror på?
A: Jag hade inte några problem att dela med mina systrar, men just att dela med
personer jag inte känner tycker jag inte om. Hade jag delat med någon som jag
känner sedan tidigare så hade det nog varit annorlunda även om jag helst bor själv.
I: Är det viktigt för dig att ditt hem är öppet för andra?
A: Det går oftast inte att ha det öppet för andra, det går inte att ha plats för hur
mycket sociala ytor som helst. Boendet begränsat men jag vet inte om jag hade bjudit
hem så mycket människor i alla fall.
I: Vilka fördelar finns med ditt nuvarande boende?

B4.64

A: Det ligger nära centrum och finns goda busskommunikationer. Men det är en
dubblett och korttidskontrakt så är det inte så fräscht. Det finns en väldigt konstig
liten alkov där jag tror att man ska ha ett matbord fast det får inte plats där.
I: Är ett stort kök viktigt för dig?
A: Inte nödvändigtvis stort kök, jag klarar mig med ett ganska litet kök sålänge det är
fräscht. Jag lagar inte mat för nöjes skull mer än för att äta. Jag vet inte om det hade
varit annorlunda om jag hade haft ett nyare kök.
I: Hur ofta studerar du hemma?
A: Varje dag.
I: Hur ofta skulle du vilja studera hemma?
A: Det beror, jag har min stora dator med mitt notskrivningsprogram hemma och
måste jag använda det så blir jag hemma. Annars brukar jag brukar försöka sätta mig
på campus för jag koncentrerar mig bättre där.
I: vad är det hemma som försvårar studierna?
A: Jag tror att det är för att det är samma ställe som jag tar det lugnt, jag vill separera
dem.
I: Skulle du vilja studera oftare hemma?
A: Jag skulle vilja studera mer på campus men jag känner inte att jag kan lämna
något någonstans. Pluggar jag inte med någon så brukar jag plugga hemma för att
inte behöva lämna någonting.
I: Om det hade funnits någon gemensam studieplats i boendet, hade du använt den?
A: Det är möjligt, det är flera mina kursare som bor nära mig så det kanske hade gått
att samordna folk dit.
I: Är det viktigt för dig att ha din egna arbetsplats?
A: Jag tycker om att kunna lämna arbetsplatsen lite och komma tillbaka.
I: Vart i bostaden sitter du och studerar?
A: Vid skrivbordet, ibland när jag har mycket att läsa har jag läst i köket för att bli
mindre distraherad.
I: Är det viktigt att du har en strukturerar arbetsplats?
A: Det är mest att skrivbordet är det enda stället jag kan ha datorn på.
I: Hur fungerar det för dig att hantera konflikter när man delar boende?
A: Det beror på vilka man bor med, jag bodde i olika korridorer. I den första var
nästan halva korridoren en kompisgrupp där ingen tog ansvar och vi andra orkade
inte säga ifrån. Andra året var det mer att fler sa ifrån om någon inte tog sitt ansvar,
där var det större ordning. Jag har inte svårt för konflikterna, det är ganska självklart
att man ska säga ifrån att man ska diska efter sig.
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I: Tror du att din personlighet påverkar ditt boende?
A: Första året jag bodde i korridor så delade jag med min pojkvän och vi satt mest
vid våra datorer så hängde mest på rummet eller utanför bostaden. Andra året fanns
det inte plats för datorerna på rummen så då satt man mer i
gemensammautrymmena vilket gjorde att vi var där mer och blev bättre kompisar
med de andra. Men har man stort behov av att kunna stänga om sig så fungerar ju
inte det.
I: Användes gemensamhetsutrymmena i dina korridorer?
A: Aldrig i den första korridoren. I den andra var det ganska mycket, det var bra och
fint, vi hade TV och X-box så det blev mer. Rummet var ganska stort och hade flera
soffor och ett stort matbord, det fanns väldigt mycket plats även om alla var där
samtidigt. Men folket var väldigt trevliga i den andra korridoren. Men jag vill ha
möjligheten att kunna stänga in mig och fortfarande ha allt jag behöver.
I: Påverkar det att du arbetar extra hur du bor?
A: Jag prioriterar att kunna gå från bostaden till centralstationen, dels för att min
pojkvän enkelt ska kunna komma och för att jag ska ta mig till jobbet. Så läget är
viktigt. Det mesta av pengarna jag tjänar extra sparar jag för att kunna göra en
ytterligare utbildning när jag har slut på CSN.
I: Är det viktigt för dig att din bostad känns personligt?
A: Egentligen, jag har knappt inrett min nuvarande bostad för att det är
korttidskontrakt och då känns det onödigt att göra det mitt. Det är lite jobbigt,
framför allt är det en stressfaktor att veta att man kommer behöva flytta snart.
Samtidigt är det stressigt att jag inte kan ”claima” mitt egna rum.

B4.66

Student 15
I – Intervjuare
A – Student 15
I: Berätta vad du använder din bostad till
A: Jag sover, pluggar, umgås med kompisar.
I: Är det några andra hobbys, träning eller liknande som du gör i bostaden?
A: Nej, jag har inga sådana hobbys som kräver något av bostaden på det sättet.
I: Hur ofta studerar du hemma?
A: Oftast pluggar jag hemma, i perioder kan jag känna för att plugga i skolan. Men
jag pluggar åtta timmar per dag, fem dagar i veckan hemma. Men det är lite olika.
I: Vad gör att du trivs med att studera hemma?
A: Det är bekvämt, jag är ju redan där, det är tyst, jag vet att det finns plats och
behöver inte leta, jag har tillgång till mat och te när jag vill. Om jag inte har någon
matlåda kan jag lätt laga mat också.
I: Är det något i bostaden som försvårar att studera hemma?
A: Nej, inte i själva bostaden. Ibland när internet inte fungerar blir det svårt.
I: Vad tycker du är viktigt med din studieplats?
A: Att den är tyst, ljus och att man itne behöver flytta på sig hela tiden. På
universitetet måste man lämna platsen på lunch och släpa på alla grejer och då kan
någon ha tagit platsen när man kommer tillbaka.
I: Är det viktigt för dig med en välorganiserad studieplats?
A: Ja, det tycker jag. Det är bra om det finns plats för datorn, böckerna, fikat och så
på bordet.
I: Vart i bostaden sitter du och studerar?
A: Mest vid skrivbordet.
I: Är det viktigt för dig att skilja på studieplatsen och övriga bostaden?
A: Ja, fast ibland pluggar jag också i soffan om jag ska läsa något men annars är
soffan mest för fritid.
I: Har ni gemensamt kök?
A: Ja, så jag lagar ingen mat i mitt eget rum.
I: Vad tror du påverkar att du bor som du gör?
A: Jag har bott där sen mitt första studieår, det är min tredje bostad, men jag hade
ingen möjlighet att få något annat än korridorsrum men jag blev väldigt glad av att
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få ett förstahandskontrakt. Det är en bra korridor, det har alltid fungerat. Jag tänker
att det borde vara jobbigare att dela bostad med en, två eller tre personer eftersom
det blir så personberoende. När man är så många som vi är, 12 personer, så blir det
ganska utspätt.
I: Hade det spelat roll om du själv hade fått välja vilka du delade bostaden med?
A: Ja det skulle kunna vara kul men det är skönt att inte behöva bo med sina
kompisar också och kunna vara lite privat.
I: tror du att din person eller personlighet påverkar hur du bor?
A: Ja, jag tycker det är skönt att kunna stänga om sig. Man kan alltid gå in på sitt rum
och stänga om sig, samtidigt som det finns människor i köket som man kan prata
med om man vill. Så man blir inte helt isolerad.
I: Är det viktigt för dig att bostaden är en trygg zon?
A: Ja, samtidigt som det är skönt att personer bor i huset om man skulle vilja ha hjälp
med något. Och i fall man skulle få inbrott eller liknande.
I: Är det viktigt för dig att ditt boende är personligt och speglar dig?
A: Ja, jag hade väldigt stora ambitioner när jag flyttade in men sen har det inte riktigt
blivit av och nu har jag vant mig vid hur det ser ut. Men det ska ju kännas att det är
mitt rum och ingen annans. Att jag har det som jag vill ha det. Eftersom jag bor så
litet så är det inte praktiskt att få in allt man vill få in. Jag har soffa, bord, säng,
skrivbord, byrå, jag har prioriterat smarta möbler.
I: Tror du att din personlighet att påverkat boendet?
A: Ja, det är väl det att jag är praktisk.
I: Hur tycker du att det fungerar att bo i korridor?
A: Som det är nu skulle jag kunna få en egen lägenhet om jag ville men jag tror att
det skulle bli tråkigt och isolerat. Det som är kul med korridor är ju att det kan hända
oväntade saker eftersom det bor andra där.
I: Använder du gemensamhetsutrymmena?
A: Jag brukar äta frukost och middag i köket, men vardagsrummet händer i princip
aldrig. Det är inte riktigt några andra som gör det heller, man blir kollad lite snett på
om man sätter sig där.
I: Vad är den störta bristen med ditt boende?
A: Det är svårt. Ibland känns det som att saker inte lagas som de ska. I veckan t ex
har vi haft en vattenläcka, så de var där och bytte kranen men nu läcker det igen så
det känns som de bara går in och petar på problemen. Sen med skadedjur och sådär
så använder de väldigt snälla metoder som ska få bort djuren på sikt. I vintras hade i
möss men de har fortfarande inte satt igen hålen i grunden, det förvånar inget att det
har kommit in möss där.
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I: Tycker du att det är ofräscht?
A: Det var inte kul, jag var ju tvungen att gå igenom mitt skafferi. När folk flyttar
borde också rummen saneras mot vägglöss, det vore skönt om de bara gjorde det och
bytte ut listerna mot sådana där vägglösslister som finns.
I: Är det någon funktion i bostaden som saknas eller är bristfällig?
A: Vi har inget internet i kök och vardagsrum, då kanske folk hade varit mer där. Det
hade varit kul att ha tillgång till taken och bastu som finns i huset men som vi inte
har tillgång till. Det hade varit kul om fönsterna hade varit ordentligt isolerade.
I: Att just ha ett eget kök, är det vikigt för dig?
A: Nej, jag lagar inte mat längre för skojs skull. Om jag bor i en etta vill jag inte ha ett
eget kök för då kommer hela rummet laga mat så det är skönt att kunna stänga ute
det. Och det är skönt att kunna byta rum bara för omväxlings skull ibland, så jag
måste inte ha eget kök på rummet.
I: Hur ofta har du vänner eller bekanta hemma?
A: Inte regelbundet, vi träffas ofta någon annanstans.
I: Är det någonting du saknar?
A: Ja, jag känner inte riktigt för att bjuda hem folk på middag. Köket är så litet så då
kan ingen annan kunnat vara i köket samtidigt som man inkräktar på alla andra i
korridoren. I min korridor är det ganska rent så det påverkar inte så mycket, det är
mest dispositionen av utrymmena.
I: Är det något annat i bostaden som du känner begränsar möjligheten att ta hem
folk?
A: Nej.
I: Jobbar du extra någonting?
A: Nej. Men jag hade nog ändå bott kvar där, i så fall hade jag hellre tagit pengarna
eller tagit mindre lån istället för att prioritera annan bostad.
I: Spelar det någon roll för dig om ditt hem är öppet för andra?
A: Det ska ju kännas bekvämt att bjuda hem människor. Det är också någonting som
är skönt med korridor, att man kan spontant umgås med människor i köket utan att
behöva ta in folk på rummet.
I: Vi ska kolla på lägenheterna, hur tänkte du när du valda på fråga 1.
A: Korridorsrummet blir ändå större eftersom köket tar mycket plats samtidigt som
man får matos på rummet. Det är inte direkt hyran som styr.
I: fråga 2
A: Då hade jag valt tripletten, det blir mer utspett. Det är inte direkt hyran som styr,
utan snarare att man blir så beronde om man bara bor med en personer.
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I: fråga 3
A: Om jag inte känner personerna hade jag nog valt den egna lägenheten, man vill
inte bli för beroende av en person. Både för att hålla rent och om man vill vara själv,
det finns ingen som kan medla.
I: Hur har det fungerat att hantera konflikter i din korridor?
A: Det har fungerat bra, man får stå ut med det fast det är jobbigt om någon inte tar
hänsyn. Dels är det svårt att veta vem det är. Men det kan nog bli mycket djupare
konflikt om man bor med vänner istället.
I: fråga 4
A: Korridorsrummet. Det är viktigt med eget badrum, något annat skulle vara
väldigt svårt.
I: fråga 5
A: Om det är min kompis så kan jag dela dubblett, annars egen lägenhet. Det är svårt
med dubblett, man blir mindre självständig. Det kan bli jobbigt om man ska plugga
olika länge och om någon plötsligt vill flytta.
Sen är utsikt viktigt för mig, att man har något att titta på som inte bara är
betongvägg.
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Petter Öhman, arkitekt (frågeformulär)
1. Hur går processen till när ett studentbostadsprojekt börjar
planeras?
- Programmässigt är det ofta beställaren som vill ha studentbostäder
(eller hr/br)

2. Vilka prioriteringar tar du med dig in i tidigt skede?
- Attraktivt boende (t ex förefaller wcd + matlagningsmöjlighet vara
mer efterfrågat än rum i korridor), möjliggöra livets aktiviteter (äta,
sova, umgås, studera…)
- Mervärde t ex i form av attraktiv utemiljö
- Utnyttja de gemensamma ytorna som potentiella mötesplatser
(tvättstuga etc)

3.
-

Vilka ekonomiska aspekter behöver du ta hänsyn till?
Så hög BOA/BTA som möjligt
Väl utnyttjad byggrätt
Material- produktval beror i hög utsträckning på upphandlingen

4.
-

Vilka prioriteringar tar du med dig in i projekteringen?
Se fråga 2
Material som håller över tid funktionellt och estetiskt
Färgsättning

5. Hur påverkar andra planer och regelverk projekteringen av
studentbostäder?
- SIS-mått
- BBR
- Detaljplan

6. Främst vilka källor grundar sig de prioriteringar du gör vid
projekteringen av studentbostäder?
- Marknadsläge
- Erfarenhet
- Beställarens önskemål
- Lagar och regelverk
- Detaljplan om det redan finns ngn
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7. Finns det några utformningar av eller funktioner i studentbostäder
som du skulle vilja prova?
- Okonventionella lösningar, tex dubbeltakhöjd med sovloft
- Utnyttja de gemensamma ytorna mer kollektivt, skapa mervärde
- Alternativa rum i korridorslösningar, mer som storlägenheter

8. Hur tycker du att det är att projektera studentbostäder jämför med
andra bostäder?
- Mer repetition
- Mindre utrymme för samvaro

9. Vad tror du behöver förändras för att göra det mer attraktivt att
bygga studentbostäder?
- Det är byggherrens ekonomiska kalkyl som styr hur mkt
studentboenden som byggs, kalkylen kan se bättre ut om; staten
subventionerar i ngn form, högre hyror per BOA (dvs, mindre
studentboenden),
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BILAGA 5

De 300 förs
ta
personerna
som
svarar får e
n
biobiljett!

Tyck till om studentboende!
Vi är två byggingenjörsstudenter vid Uppsala universitet
som gör examensarbete i samarbete med Rikshem där vi
undersöker funktioner och preferenser som prioriteras i
bostäder. Vi skulle uppskatta din hjälp att svara på denna
enkät.
Enkäten når du här: http://tinyurl.se/enkat.rikshem
Enkäten tar cirka 15 min att genomföra.
De 300 första personerna som genomför enkäten kommer att få en
biobiljett! Mer information om det hittar du i slutet av enkäten. Du kommer
också ha möjlighet att anmäla intresse till att delta i en intervju på samma
ämne som enkäten handlar om.
Tack för din medverkan!

www.rikshem.se
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