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Sammanfattning 

Ett samhällsproblem i Sverige under de senaste åren har varit antalet studentbostäder på 

landets lärosäten. Idag kan enbart fyra studieorter erbjuda bostadsgaranti för sina 

nytillkomna studenter, där bostadsgaranti innebär bostad inom 30 dagar. Byggandet av 

studentbostäder stannade av helt år 2010 då endast 125 stycken blev byggda. Från 2012 

och framåt har trenden börjat vända och framtiden ser bättre ut men det är inte i närheten av 

att kunna mätta det behov som finns. Idag bor cirka 25-30 procent av Sveriges studenter i 

studentbostäder. Bostadsbristen är störst på de största studieorterna i Sverige. 

Den här rapporten ska belysa de studentbostäder som byggts från 2012 och framåt samt 

kommande projekt. Korta presentationer av dessa projekt ort för ort återfinns i rapporten. En 

undersökning av vad studenter anser är viktigt att ingå i en lägenhet samt hur man kan 

tänkas bo presenteras även i rapporten där boendeform, hyra och andra intressanta fakta tas 

upp.  

Behovet av studentbostäder är stort och akut och det görs insatser för att mätta dessa 

behov, ett av dem är att snabbt bygga via moduler som sätts på plats. En inventering av 

företag som jobbar med detta där deras verksamhet presenteras finns i rapporten. Ett annat 

alternativ är att på befintliga byggnader bygga studentbostäder på vindsvåning även detta 

kommer att behandlas i ett kort avsnitt i denna rapport. 

Studentbostadsbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Denna rapport ska vara till grund för 

att påskynda lösningen på detta problem. Genom att läsa rapporten får man en uppfattning 

om vad som byggs och vad som är på väg att byggas. Man får en klar bild över hur mycket 

en student är beredd att betala i månaden för sitt boende och kan på så sätt göra rätt val och 

avvägningar vid kommande projekt, vilket leder till ekonomiska besparingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

[Studentbostad] [Sverige] [Studieort] [Modul] [inventering] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

A social problem in Sweden, in recent years, has been the number of student housing at the 

Sweden's universities. As of today, only four study locations offers home guarantee for their 

newly added students. The home guarantee means housing within 30 days. Construction of 

student housing was at an almost complete standstill the whole year of 2010, since only 125 

housings were built. From 2012 and onwards, the trend has started to reverse, and the future 

looks better but it is nowhere near being able to satisfy the needs. Today, about 25-30 

percent of the Swedish students are living in student housing. The student housing shortage 

is most alarming at the largest study centers in Sweden.  

This report will highlight the student residences built onwards from 2012 as well as upcoming 

projects. Short presentations of these projects can be found in this report. A survey about 

which facilities students feel are important to be included in an apartment is presented in the 

report. Furthermore, which type of housing, rent and other interesting facts are also brought 

up and presented in the same survey.  

The need for student housing is large and acute and efforts are made to satisfy these needs, 

one of them is the building process which includes modules which is a quicker way of 

building than traditional building techniques. An inventory of the companies which use this 

kind of module approach is presented in this report. Another option, when it comes to 

building student housing, is to build these on attics on existing buildings and this will also be 

addressed in a short section of this report.  

The student housing shortage in Sweden is a social problem which affects many levels of 

society. This report intends to be the basis for accelerating the solution to this problem. By 

reading this report you will get an idea of what is built and what is yet to be built. You will get 

a clear picture of how much a student is prepared to pay a month for their accommodation, 

and thus you have the opportunity to make the right choices and trade-offs in future projects, 

leading to financial savings for your company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 

[Student housing] [Sweden] [Survey] [Modular] [Student] [Social] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Examenasarbete är den avslutande kursen på högskoleingenjörsutbildningen Byggteknik 

och design på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Omfattningen av arbetet är 15 

högskolepoäng som utförs inom ramen av 10 veckor. Detta arbete har utförts hos Karstads 

Bostads AB i Karlstad under vårterminen 2014. 

Jag skulle vilja rikta tack till min handledare Gunnar Persson i Karlstad som hjälp till vid 

frågeställningar som jag ställts inför. Jag vill rikta tack till alla kontakter i näringslivet som 

hjälpt mig med information som jag behövt under arbetets gång. Jag vill även tacka alla de 

som deltagit i undersökningen som utförts i detta arbete.  

Till sist vill jag även rikta ett tack till Alicja Tykocka-Ström, handledare på KTH som gett mig 

goda råd under arbetets gång och till Per Roald som i början av arbetet hjälpte mig in på rätt 

väg med att formulera arbetet. 
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1. Inledning  
I detta avsnitt presenteras anledningen till varför rapporten kommit till och vad rapporten ska 

leda fram till. Hur arbetet har begränsats för att under utsatta tiden utmynna i en intressant 

och betydlig/ansenlig rapport. Vilka metoder som har använts för att komma fram till målet. 

Arbetet är utfört hos Karlstads Bostads AB som är ett kommunalägt bostadsföretag med ca 

7300 lägenheter (varav ca 1400 är studentbostäder) och lokaler i centrala Karlstad. Arbetet 

har utförts på KBAB:s kontor i egen regi med stöd av handledare på plats. 

1.1 Bakgrund 

Ett samhällsproblem i Sverige under de senaste åren har varit antalet studentbostäder på 

landets lärosäten. Idag kan enbart fyra studieorter erbjuda bostadsgaranti för sina 

nytillkomna studenter, där bostadsgaranti innebär bostad inom 30 dagar (SFS, 2013). 

Byggandet av studentbostäder stannade av helt år 2010 då endast 125 stycken blev byggda 

(SCB, 2010) och året därpå då det byggdes 134 stycken (SCB, 2011). Från 2012 och framåt 

har trenden börjat vända och framtiden ser bättre ut men det är inte i närheten av att kunna 

mätta det behov som finns. Idag bor cirka 25-30 procent av Sveriges studenter i 

studentbostäder (Boverket, 2012). Bostadsbristen är störst på de största studieorterna i 

Sverige. 

Idén till att skriva arbetet uppkom vid att jag följde samhällsdebatten som fanns kring 

studentbostäder och viljan att sätta ljuset på detta samhällsproblem. Vid diskussioner med 

min far så kom vi fram till att detta var en intressant uppgift. När det kom till att skriva 

examensarbetet ville jag främst att det skulle kunna ha en påverkan för dagens samhälle. 

Jag ville känna att det jag gör kan vara av stor vikt för samhället i framtiden. 

Den här rapporten ska belysa de studentbostäder som byggts från 2012 och framåt samt 

kommande projekt. Korta presentationer av dessa projekt ort för ort återfinns i rapporten. En 

undersökning av vad studenter anser är viktigt att ingå i en lägenhet samt hur man kan 

tänkas bo presenteras även i rapporten där boendeform, hyra och andra intressanta fakta tas 

upp.  

Behovet av studentbostäder är stort och akut och det görs insatser för att mätta dessa 

behov, ett av dem är att snabbt bygga via moduler som sätts på plats. En inventering av 

företag som jobbar med detta där deras verksamhet presenteras finns i rapporten.  

Ett annat alternativ är att på befintliga byggnader bygga studentbostäder på vindsvåning 

även detta kommer att behandlas i ett kort avsnitt i denna rapport.  

1.2 Målformulering  

Visa hur nybyggda studentbostäder idag ser ut, hur mycket det byggs idag och var i Sverige 

det byggs studentbostäder. Genom undersökningar få en uppfattning om hur en 

genomsnittsstudent vill bo i framtiden, vilka bekvämligheter den vill ska ingå i en lägenhet 

och vilka den klarar sig utan till rätt pris. Presentera företag som jobbar med modulbyggen.  

1.3 Avgränsningar 

Detta är ett examensarbete som ska utföras inom tio veckor alltså omfattar examensarbetet 

15 högskolepoäng. Arbetet ska normalt göras av två studenter och kommer att begränsas av 



2 
 

att studenten är ensam att utföra arbetet. Projektet behandlar endast nyproduktion och 

ombyggnation till studentbostäder. Projektet behandlar endast studentbostadsprojekt från år 

2012 och framåt.  

1.4 Lösningsmetoder 

Studien har delats in i olika faser 

 Litteraturstudie 

 Inventering 

 Undersökning 

 Sammanställning 

Litteraturstudien är teoretisk och insamlingen av data har omfattats av att läsa rapporter, 

gamla arbeten inom närliggande område, tidsskrifter och lagtexter. Inventeringen har bestått 

av att läsa tidsskrifter och hemsidor hos företag som bygger studentbostäder idag, samt 

företag som fokuserar sig på modulbyggen och sammanställa dessa.  

All data har därefter sammanställts för att analyseras och resultatet kommer sluta i en 

redovisning och en rapport. 
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2. Nulägesbeskrivning 
Examensarbetet skrivs på Karlstads Bostads AB:s huvudkontor i centrala Karlstad. KBAB är 

Karlstads största fastighetsägare av studentbostäder (ca.1400 stycken) och samarbetar även 

med Karlstads universitet.  

Fokus på detta arbete ligger inte på Karlstad utan har Sverige som utgångspunkt vilket gjort 

att jag fått stort eget ansvar och handledning har varit på plats och alltid varit ett bollplank att 

luta mot men utnyttjandet har varit begränsat. 

Idag finns det någonstans runt 83000 studentbostäder och behovet för nya studentbostäder 

ligger på cirka 20000. 

Studentbostad 

Enligt nationalencyklopedin (NE, 2014) definieras en studentbostad som: ”hyresbostad för 

studenter vid universitet vid universitet och högskolor.” De företag som specialiserar sig på 

att bygga för just studenter använder sig av definitionen  

”En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid 

studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall 

upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är 

kopplad till hyresgästens fortsatta studier.”  (Studentbostadsföretagen, 2014) 

Det finns olika sorters studentbostäder: 

Studentetta 

En studentetta är en lägenhet som har eget kök och som är anpassat för en boende, 

lägenheten är max 35 m² stor.(boverket) 

Korridorboende 

Ett boende där studenter har ett gemensamt kök och bor vägg i vägg i ett rum var, oftast 

delad toalett och dusch.  

Studentlägenhet 

En lägenhet är som en vanlig lägenhet som är anpassad efter en eller flera boende. 

Kompisboende 

Variant av studentlägenhet där två eller flera studenter delar på en större lägenhet. Man har 

gemensamt kök i lägenheten och har ett eget låsbart rum. 
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3. Faktainsamling 
Faktainsamlingen har varit omfattande under detta arbete, analyser från olika organisationer 

har studerats. Mänger av information har hämtats via sekundär information på internet från 

företags hemsidor och tidsskrifter. Mycket information har vunnits genom intervjuer, 

mailkontakt och telefonkontakt med företag. 

Företagsbesök har under processen försökts att få till utan framgång, brist i kommunikation 

har varit anledningen till att detta aldrig blev av till slut trots ihärdiga försök. 

3.1 Litteraturstudie  

Organisationer som Studentbostadsföretagen, Sveriges förenade studentkårer och boverkets 

bostadsanalyser har många olika rapporter där bostadssituationen för studenter redogörs. 

Man har också mycket information om vad som byggs idag och vad som i framtiden är 

planerat att byggas.  

Hemsidor från många olika företag har besökts där jag har plockat ut de projekt som handlat 

om studentbostäder. Genom sökningar på internet har artiklar från tidsskrifter undersökts och 

därefter lett mig vidare till projekt.  

Efter att projekt har insamlats så har jag sökt upp kontaktpersoner som jag upprätt kontakt 

med för att få fram nödvändiga data för att kunna inventera projekten. 

Rapporter från tidigare examensarbeten som inte nödvändigtvis tillhört samma genre har 

studerats för att få hjälp med tillvägagångssätt för examensarbetet. 

3.2 Undersökning bland studenter 

Under arbetets gång har en undersökning bland studenter genomförts. Alternativet som 

valdes för att få studenter att delta var att maila till dem och delning av länk via sociala 

medier. 
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4. Undersökning 

4.1 Vad undersökningen ska visa 

Undersökningen ska visa på hur en student vill bo, vilka bekvämligheter den vill ha och vilken 

kvalitet den vill ha på sitt boende. Undersökningens resultat ska kunna vara ett verktyg för 

byggmarknaden att se vad en student är intresserad av för standard vid en nybyggd 

studentlägenhet. Resultatet ska kunna vara en pekpinne för företagen att inte göra vågade 

satsningar på onödiga förnödenheter som i slutändan kan resultera i en förlust för 

byggbolaget. 

4.2 Avgränsningar 

I undersökningen så valdes vissa saker att bortses ifrån. Parametern läge togs helt och hållet 

bort med motiveringen att läget alltid har en avgörande roll för ett boende oavsett om det är 

en studentlägenhet eller en vanlig bostad. Sen har det även i tidigare undersökningar 

(Elisabeth Dalholm Hornyánszky, 2012) visats på att detta är en viktig faktor men skiljer sig 

väldigt mycket från person till person, så i undersökningen antas läget vara givet som en 

viktig parameter.  

”Som slutsats av detta kan man säga att det inte är storleken på 
lägenhet som är viktigast för studenter, utan avståndet till skolan. Dock skall 
uppmärksammas att avståndet inte behöver vara ”väldigt nära”, utan räcker 
med att vara ”tillräckligt nära”. (Magnus Lerstorp, Giedre Marcinkeviciute. 2009) 

Fråga om diskmaskin var uppe men den avslogs med motiveringen att det är för dyrt och för 

omfattande att installera det i en så enkel som ett studentboende är (Gunnar Persson, 2014). 

Även möjlighet till att förbereda för bänkdiskmaskin var uppe för förslag men avslogs även 

det. Detta arbetades fram tillsammans med KBAB.  

4.3 Urval  

Den här uppgiften riktar sig till studenter i hela Sverige. Undersökningen har gått ut till 

femhundra individer via mail och till flera hundra via sociala medier. Resultat som inkommit 

har varit beroende på hur många av dessa som varit benägna att svara på enkäten, det 

räknades att en på fem skulle vara benägen att svara och så visades sig också vara fallet. 

Urvalet går till som så att man ska studera vid en studieort alternativt ska börja studera eller 

att man har studerat. Varför de som ska börja studera är intressanta är för att se om de 

tänker annorlunda i sina val av studentbostad. 

De som deltar i undersökningen får svara via enkät på webben och kommer kontaktas via 

mail, informationen de får är att denna undersökning förhoppningsvis ska vara till underlag 

för framtida projekt av studentbostäder. 

4.4 Indelning 

Det kommer inte att vara någon speciell indelning då studenter är en heterogen grupp, det 

finns människor i alla åldrar som studerar och i olika livssituationer. Med det sagt så vill jag 

ändå framhäva att undersökningen främst söker sig till unga vuxna som exempelvis flyttar 

från föräldrahemmet för första gången. 
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4.5 Upplägg  

Första delen av undersökningen består av en rankningslista av olika objekt som byggts 

under 2012 och framåt. Den här delen är det meningen att se om det finns något objekt som 

får väldigt bra respons och i sådana fall ska man kunna se detta som ett möjligt idealobjekt. 

Sen även för att se om något stack ut på ett negativt sätt. 

Frågorna på del två var upplagda på det sättet att man först får ta ställningen till om 

funktionen som anges har ett värde och sedan baserat på det om man anser det ha ett värde 

även värdera det efter en rad olika prisalternativ. Detta för att se om man faktiskt värderar 

funktionen, sen kanske man inte anser att man vill betala för den men har man angett att det 

har ett värde så kan det vara intressant för företag att se.  

Del tre behandlade frågor angående standard på kök och badrum. Man fick välja mellan två 

olika standarder och överväga vad priset för den bättre bör ligga på. Samma typ av fråga 

ställdes också om ytskikten.  

Fjärde delen behandlade frågor angående hyra. Vad mycket man är benägen att betala i 

månaden i olika scenarion samt andra frågor som generellt handlar om hyra. 

Femte delen bestod av frågor angående boendekonceptet kompisboende. Där frågor 

ställdes om vad man anser är viktiga faktorer i ett sådant boende och vilka funktioner man 

värderar i ett sådant boende. 

4.6 Deltagande 

Ett problem jag ställdes inför var hur man skulle nå ut till deltagarna i undersökningen, det 

som för mig var givet var att göra undersökningen på internet för att på så vis ha mycket 

enklare jobb med att analysera undersökningen. Frågan blev bara hur jag skulle nå ut till 

mina deltagare, jag började med att maila de närmsta studentkårerna Karlstad och 

Stockholm för att höra om de fick ge ut sina mailadresser men gick bet. Sen hörde jag av mig 

till studievägledaren på KTH Nina Holmsten som skickade mig vidare till Ladok och väl där 

fick jag den hjälp jag behövde. Då mitt mål vara att ha runt 100 deltagande så bestämde jag 

att 500 studenter var en rimlig målgrupp. Dessa 500 valdes slumpmässigt ut bland 

studerande med inriktning åt byggsektorn såsom: Bygg och design, Arkitektur, 

Samhällsplanering och så vidare. Detta för att de är vana vid terminologin och allmänt bör 

vara insatta nog till att ge rimliga svar. 

Jag lanserade undersökningen den 2014-03-13 16:40, då började jag med att dela den på 

sociala medier med en kort presentation och en länk till undersökningen. 
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Bild 1Status på Facebook med länk till undersökningen Bild 2 Tweet på Twitter med länk 

Delandet nådde ut till runt 1000 personer, hur många som tillhörde målgruppen har jag inte 

svar på men jag fick närmare 30 stycken svarande vilket motsvarar ca 1/3 av den summa har 

hade som målsättning. Känsligheten med att dela på sociala medier är att det kan vara 

individer som inte tillhör målgruppen som också kan ta undersökningen, nu var min målgrupp 

väldigt bred och därför valde jag att dela den i sociala medier.  

Efter att undersökningen skickats ut från IT-ansvariga på KTH så tog det fart i antalet 

deltagande. Mailet skickades ut den 2014-03-17 09:59, och redan efter ett dygn så hade jag 

över 100 deltagande i undersökningen. 

 

Bild 3 Mail till studenter som fick chansen att delta i undersökningen 
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4.7 Enalyzer 

Att slippa sitta och föra in data i datorn har sparat mycket arbete. Jag tittade runt efter 

möjliga alternativ på nätet och kom fram till ett program som heter Enalyzer Survey Solution 

som kunde erbjuda mig full tillgång till programmet tack vare att jag är student. De bakom 

programmet har lagt ut videor på Youtube där man kan sitta och utbilda sig själv. Jag 

tillbringade några timmar åt detta och att klicka sig runt i programmet för att bli känt med det. 

 

Bild 4 Instruktionsvideo på Youtube användes för att bli utbildat i Enalyzer 

Enalyzer är ett enkätverktyg som har tusentals kunder och stora företag så som Microsoft 

och IKEA har använt sig av tjänsten. Det är användarvänligt och har en enkel design vilket 

gör det enkelt att navigera i.  

4.8 Utseende 

Undersökningen såg ut som så, att det fanns texter och frågor som var uppbyggda på olika 

sätt men de flesta besvarades genom att trycka in radioknappar. Man la in texter för sig och 

frågor för sig sen kunde man se hur det såg ut under resans gång genom att klicka igång en 

testversion av undersökningen. 
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Bild 5 Bildande av frågeformulär i Enalyzer 

 

Bild 6 Förstasidan i undersökningen 

Undersökningen inleddes med tre frågor och blev sedan indelad i 5 delar: 
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Bild 7 Man svarade i undersökningen genom att klicka i radioknappar på redan färdiga svarsalternativ 

Del ett bestod av rankning av bostäder. Där presenterades flera nybyggda projekt och man 

fick sätta betyg på dem i skalan 1-4 poäng, där 4 poäng var det högsta vilket motsvarar att 

man mycket gärna hade velat bo i den bostaden. 1 poäng motsvarade att man inte skulle 

vilja bo i bostaden.  

 

Bild 8 Ett exempel på ett projekt från del 1 i undersökningen 

Del två bestod av frågor där man fick värderar vissa funktioner i lägenheten, samt svara på 

hur högt man värderar funktionen. 
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Del tre behandlade badrum och kök där man fick två olika alternativ ställda mot varandra och 

där det frågades om det kök/badrum med högre standard var åtråvärt.  

Del 4 bestod av frågor om hyra. 

Del fem behandlade frågor angående kompisboende. 

4.9 Avslutande 

Undersökningen stängdes den 2014-03-19 13:20. Beslutet att stänga undersökningen tog 

jag efter att deltagandet avtog under en 24 timmars period avsevärt och min beräkning var 

att 1/5 av 500 skulle svara vilket stämmer överrens med resultatet, 30-40 personer beräknas 

kommit från sociala medier. Totalt var det 209 stycken som klickade sig in på 

undersökningen varav 137 fullföljde hela undersökningen, lanseringen pågick i 141 timmar. 

Underlaget för undersökningen är alltså 137 deltagande vilket är 2/3 av alla som klickade in 

sig på undersökningen.  

4.10 Analys av undersökningen 

Undersökningens resultat går att finna i bilaga 9.2 Bilaga 2 Undersökningen med svar, 

tabeller och diagram där finns tabeller och diagram att finna till samtliga frågor, i analysen 

så refereras siffrorna till dem. 

4.10.1 Fel som uppdagats 

Ett återkommande fel har uppdagats. Exempel på felet: 86 % svarat nej men 89 % har svarat 

på hur mycket man är villig att betala för ett förråd. Detta ger 3 % som inte förstått att man 

skulle lämna efterföljande fråga tom. Dessa har antagligen lagt sina tre procent på det lägsta 

alternativet vilket gör att den stapeln är lite högre än vad den borde varit. 

Jag valde att skriva de efterföljande värdefrågorna med ett ”Om JA” för att man skulle förstå 

att det var bara om man svarat ja som man behövde svara. Detta för att undvika att man 

skulle kunna välja "Ja det har ett värde" och sen ange att man vill betala 0 kr för det som ett 

alternativ. Dock så har detta tyvärr inte gått fram till fyra personer som har tagit 

undersökningen. 

4.10.2 Inledande frågor 

1 Hur länge har du studerat?  

Samtliga i undersökningen undantaget en studerar, majoriteten har studerat mellan 1 till 3 år. 

2 Har du bott eller bor du i en studentbostad? 

82 % har bott eller bor i en studentbostad, deltagarna är insatta i undersökningen och har 

verklighetsuppfattning om hur det är att bo i en studentbostad. 

3 Hur gammal är du? 

En klar majoritet är mellan 21-25 år, 66 %. Endast 3 personer är över 30, undersökningen 

har nått ut till rätt målgrupp. 
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4.10.3 DEL 1 Rankning av bostäder 

I den här delen kommer det presenteras flera olika projekt. Du ska sätta poäng på dem i 

skalan 1-4 poäng, där 4 poäng är det högsta vilket motsvarar att du mycket gärna hade velat 

bo i den bostaden. 1 poäng motsvarar att du inte skulle vilja bo i bostaden. 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

Projekt 1 snittbetyg 2,46 

Projekt 2 snittbetyg 2,27 

Projekt 3 snittbetyg 2,67 

Projekt 4 snittbetyg 3,08 

Projekt 5 snittbetyg 2,49 

Projekt 6 snittbetyg 2,25 

Projekt 7 snittbetyg 1,37 

Projekt 8 snittbetyg 2,41 

Projekt 9 snittbetyg 2,05 

Projekt 10 snittbetyg 2,01 

Topp tre projekt:  

1. Järnbäraren, avviker sig från de andra lägenheterna genom planlösningen som är lite 

annorlunda. Den har en attraktiv flygbild på byggnaden vilket kan locka. 28 m² för sig själv är 

relativt stort i undersökningen. 

2. Vännerhem, avviker sig genom att det är ett kompisboende, allt ingår i hyran till ett billigt 

pris. Stor yta att bo på. 

3. Vegalyckan, också ett kompisboende, värt att notera att två kompisboenden var med i 

undersökningen och de båda hamnade topp 3. Nästan allt ingår i lägenheten, hyfsat stor yta 

att bo på. 

Det man tydligt kan se i undersökningen är att kompisboende är attraktivt. Hyresvärdarna 

kan ta ut lägre hyror vid det alternativet för att man kan pressa ner priset och baka in löpande 

kostnader i hyran. 

Det alternativet som fått klart minst röster är ett modulbygge i Göteborg, Medicinareberget. 

Det är låg kvalitet, trångt och inte alltför billigt samt inget ordentligt kök.  

Ett intressant projekt att titta på är nr 9 som är stor 31,3 m² där värme ingår. Den har fått 

relativt lågt betyg trots sin stora storlek. Priset på 4550 kronor har antagligen skrämt bort de 

flesta. 

 

4.10.4 DEL 2 

I den här delen kommer du få svara på om du värderar vissa funktioner i lägenheten, samt 

hur högt du värderar funktionen.  

1a Anser du att det finns ett värde i att ha tillgång till tvättmaskin i egna lägenheten gentemot 

att sköta tvättningen i en gemensam tvättstuga? 
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45 % vill tvätta i den egna bostaden och ser ett värde i det. 37 % Anser att det inte spelar 

någon roll, mer än en tredjedel bryr sig alltså inte. 18 % Ser helst att man kan tvätta 

gemensamt. 

1b Om du värderar att tvätta i den egna bostaden, hur mycket skulle du som mest vara 
beredd att betala extra i månaden för att tvätta i egna bostaden? 

Av de som ville tvätta i egna lägenheten så var man beredd att lägga mellan 50-150 kr i 

månaden (75 % av 114 svarande) för att tvätta i egna lägenheten. Detta motiverar till att 

sätta in tvättmaskiner till en engångskostnad plus underhållet som tillkommer, bra materialval 

är a och o. Det är billigare än att bygga en separat tvättstuga och de flesta ser ett värde i det. 

2a Givet att det finns två garderober till förvaring i lägenheten, anser du att det är ett värde i 
att källar-/vindsförråd på 2,5 m² ingår i bostaden? 
2b Om ja, hur mycket anser du som mest detta förrådsutrymme är värt i månaden? 

86 % anser att det finns ett värde i att ha förråd och man är beredd att lägga upp till en 

hundring i månaden för att ha det. (41 % av 122 svarande kan tänka sig lägga 50 kr i 

månaden) 

3a Anser du att det finns ett värde i att ett cykelförråd med lås finns tillgängligt i närhet till 
boendet? 
3b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala extra för det? 

82 % anser att det finns ett värde i att ha ett cykelförråd med lås i närheten av boendet. Man 

är beredd att lägga en liten peng på det, 20 kr. Till den låga kostnaden så är det svårt att 

motivera till att tillhandahålla ett cykelförråd men om ytan finns så är efterfrågan stor. 

4a Anser du att det finns ett värde i att det ingår internetanslutning (bredband) på 10 Mbit i 
Hyran? 
4b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för det? 

82 % anser att det finns ett värde i att ha tillgång till 10 Mbit bredband. Man ser detta som 

viktigt och är beredd att betala därefter. 43 % valde det högsta prisalternativet 100 kr. 

5a Anser du att det finns ett värde i att balkong ingår i bostaden? 
5b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för det? 

78 % anser att det finns ett värde i att balkong ingår i bostaden. Snittet för vad man är 

beredd att betala landar på 170 kr/mån. 

6 Anser du att det finns ett värde med att ha en fransk balkong istället för bara fönster i 
lägenheten? 

Om det finns ett värde i att ha fransk balkong istället för fönster så tyckte hälften det. 

4.10.5 DEL 3 Kök och badrum 

Kök  

Det finns två kök A och B 

Kök A är utrustat med komplett modernt kök, ugn och spis med fyra kokplattor, goda 

utrymmen att jobba på och skåp att förvara i samt kyl med frys.  

Kök B är utrustat med kokvrå med spis som har två kokplattor, en mindre diskbänk, få skåp 

att förvara i och en bänkkyl med frysfack. 
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1a Anser du att det finns det ett värde i att välja kök A? 
1b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för kök A? 

 

Kommentar: 

Hela 96 % har svarat att de anser det finns ett värde att välja kök A. Sammanlagt ligger 

snittet för vad man är beredd att betala i månaden på 305 kr per månad. Detta ger 3660 kr 

per år som studenter är beredda att ge för ett väl utrustat kök.  

Slutsatsen som dras av detta är att man värderar att köket utrustningsmässigt har en bra 

standard. Alternativen i undersökningen för hur mycket man var beredd att betala låg på 50, 

100, 200, 400 och 800 kronor, frågan är om denna skala skulle kunnat ha varit något högre? 

Då de flesta (37 %) ansåg att det var värt 400 kr så kanske snittet höjts ännu mer om skalan 

varit ex. 100, 200, 400, 600, 800. 

Det finns två kök, C och D.  

Kök C har kakelbeklädd vägg och parkettgolv. Kök D har Plastmatta på golv. Anser du att det 

finns det ett värde i att välja kök C? 

2a Anser du att det finns det ett värde i att välja kök C?  
2b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för kök C? 

Kommentar: 

56 % ansåg att det fanns ett värde i att ha kök C. De flesta 36 % av dem ansåg att det var 

värt 100 kr i månaden. Sammanlagt ligger snittet för vad man är beredd att betala i månaden 

på 67 kr per månad.  

Slutsatsen är att det är attraktivt för studenter att ha ett finare ytskikt så länge det inte kostar 

alltför mycket. Problemet är att vid parkettgolv i köket/allrummet så blir förslitningen stor. Så 

pass stor att det inte lönar sig att använda det med tanke på underhållskostnader. 

Badrum 

3 

Det finns två badrum A och B. 

Badrum A är utrustat med en modern toalettstol, en dusch med glasväggar, väggfast 

badrumskåp med spegel, handukshängare/tork och handfat. 

Badrum B är utrustat med en toalettstol (äldre modell), handfat och en duschhörna. 

3a Anser du att det finns det ett värde i att välja badrum A? 
3b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för Badrum A? 

Kommentar: 

Det var 74 % som ansåg att det bättre utrustade badrum A var värt att betala extra för. 

Genomsnittspriset av de som ansåg att det var värt med badrum A var beredda att betala 

153 kronor i månaden för det. Om man tänker tanken att de som svarat nej (26 %) anser att 

det är värt 0 kr/månad så blir genomsnittssiffran 116 kr/månad.  
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Det finns två badrum C och D. 

C har kakel och klinker på golv och vägg. D har plastmatta på golv och vägg. Anser du att 

det finns det ett värde i att välja badrum C? 

4a Anser du att det finns det ett värde i att välja badrum C? 

4b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för Badrum C? 

Kommentar: 

69 % anser att det finns ett värde i att det är kakel/klinkerbeklädnad, alltså något färre än vad 

som tyckte utrustningen hade ett värde. Bland de som ansåg att det hade ett värde så blev 

genomsnittet för vad man är beredd at betala 65 kronor/månad. Detta gav i stort sett samma 

pris som för kökets ytskikt. Om man tänker tanken att de som svarat nej (31 %) anser att det 

är värt 0 kr/månad så blir genomsnittssiffran 46 kr/månad. 

4.10.6 DEL 4 HYRA 

1 Vad är den minsta boarean du kan tänka dig bo på om du bor i en egen lägenhet med eget 
kök och badrum?  

De flesta (70 %) kan tänka sig att som minst bo på 24m² eller mindre när de bor i egen 

lägenhet. 30 % anser att de måste bo på 25 m² eller större, hela 7 % vilket motsvarar 10 

personer anser att de minst måste ha en lägenhet på 30 m² eller mer. Detta kan antas vara 

familjer som behöver större plats. 

2 I en lägenhet där El, värme, vatten, tv och bredband ingår i hyran. Vad är det högsta du 
kan tänka dig betala i månaden? (Obs 12 månaders hyra) 

I en lägenhet där allt ingår är 73 % beredda att betala mellan 3500-4499 kr. Snittet för 

samtliga i undersökningen hamnar strax över 4100 kronor. (Genomsnittlig hyra för en 

studentetta exklusive el ligger idag på 3848 kr) (Studentbostadsföretagens studboguide, 

2013) 

3 I ren hyra, inget annat ingår, vad är då det högsta du kan tänka dig betala för en lägenhet i 
månaden? (Obs 12 månaders hyra) 

I en lägenhet där enbart hyra betalas för och inget annat ingår så hamnar snittet för alla i 

undersökningen på strax under 3100 kronor. Hela 91 % vill inte ge mer än 3999 kr.  

Vad som är anmärkningsvärt är att snittet ger en indikation på att det som tillkommer utöver 

hyran (El, vatten, värme, tv och bredband) har ett värde för studenterna som ligger runt 

tusenlappen. Slutsatsen som dras är att en student anser att el, värme, vatten tv och 

bredband är värt tusen kronor. Detta ger en god fingervisning till hyresvärdar vid 

hyressättning.  

4 Antag att du betalar 3000 kronor i hyra varje månad för en bostad, alltså 36000 kronor per 
år. Hade du hellre betalat 3600 kronor per månad i tio månader för att slippa betala hyra i 
Juni och Juli? 

Majoriteten 78 % anser att de hellre vill betala tio månaders hyra för att slippa betala hyra i 

juni och juli, anledningen bör vara det dåliga pengaflödet för studenter dessa månader. De 

22 % som hellre vill betala i tolv månader vill nog hellre detta för att få så låg månadshyra 

som möjligt. Slutsatsen är att tio månaders hyra är uppskattat bland studenter. 
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4.10.7 DEL 5 KOMPISBOENDE 

1 Ett koncept som kallas kompisboende blir allt mer vanligare vad gäller studentlägenheter. 
Det innebär att man tillsammans med en annan student delar på en större lägenhet. Vad är 
viktigast i ett sådant boende?  

Svaren rankas i sex olika kategorier efter hur deltagarna har svarat: 

1. Den viktigaste punkten för deltagarna var möjligheten till ett eget utrymme. Att kunna dra 

sig undan till det egna sovrummet framhävdes stort. Synpunkter om god ljudisolering mellan 

rummen var den viktigaste faktorn, man ska inte kunna störas av rumskompisen. 

2. Näst viktigaste punkten var att kunna välja vem man ska bo tillsammans med. Detta 

motiverades oftast med att det är viktigt att komma överrens med den personen man ska bo 

med. Det är viktigt att kunna ha regler och disciplin samt tolerera den man bor tillsammans 

med. Föreslag som uppkom var att det skulle kunna finnas en mötesplats online där man kan 

träffa nya personer som också söker sig till ett kompisboende, detta kan vara något för 

hyresvärdar att fundera på. 

3. Ordentligt kök låg högt i prioriteringen bland deltagarna där främst synpunkter på att ha 

stor kyl/frys var i fokus. Det ska vara tillräckligt stora ytor för att man ska kunna laga mat 

samtidigt. 

4. Fjärde högsta prioritering låg vid det gemensamma utrymmet där storleken även där var i 

fokus. Förslag fanns även på att det i förväg skulle vara möblerat. 

5. Sex personer i undersökningen ansåg att det skulle finnas tillgång till två badrum. 

Alternativt att det finns två handfat så man får sitt eget utrymme. 

6. Fem personer ansåg att goda förvaringsutrymmen var en viktig faktor. De var oroliga för 

att det inte skulle finnas tillräckligt utrymme om flera bodde tillsammans. 

2 I ett sådant boende, anser du att det skulle vara viktigt att kunna påverka vem som flyttar in 
som kompis? 

Sånär på samtliga (97 %) anser att det skulle vara viktigt att få välja vem som man flyttar 

ihop med, det gör att detta är en tung post som företag bör ha i beaktning. 

3 I ett sådant boende, anser du att det skulle vara viktigt att ha ett eget kontrakt och inte ett 
tillsammans? 

86 % anser att det är viktigt att ha ett eget kontrakt när man tecknar in sig på lägenheten, 

detta underlättar också vid tvister. 

4 I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns en egen tvättmaskin i badrummet så 
man kan sköta tvätten i egna lägenheten istället för gemensam tvättstuga? 

Vid fråga om att tvätta i det egna hemmet eller i tvättstuga var deltagarna tudelade 52 % vill 

tvätta i den egna bostaden. (det var 45 % som ansåg att det hade ett värde i fråga 1a del 2.)  

5 I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns tillgång till en balkong? 

Det är marginellt fler (4 %) som anser att det är viktigare med en balkong i ett kompisboende 

än i en egen lägenhet. (fråga 5a del 2) 

6 I ett sådant boende, hur litet skulle du kunna tänka dig det egna låsbara sovrummet vara? 
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Det egna låsbara sovrummet bör som minst vara, enligt snittet, 11,5 m² stort. De flesta 46 % 

ansåg att sovrummet bör vara 12 m² stort. 

7 Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala för ett sådant boende? Ponera att 
boendearean är 52 m² och att det egna rummet är 12 m², dvs. du har 40 m² att leva på. El, 
värme, vatten, tv och bredband ingår. 

I en lägenhet på 52,5 m² där allt ingår och det egna sovrummet är 12 m² så är snittet för 

samtliga i undersökningen 3350 kronor. 

4.11 Resultat och rekommendationer 

Företag har i denna undersökning möjlighet att se vad en student är intresserad av att ha i 

sin lägenhet och till vilket pris studenten är beredd att betala för funktionen. Man har 

möjlighet att se vad en student är beredd att betala i månadshyra och hur högt den värderar 

att hyresvärden tar hand om de löpande kostnaderna. Detta ger underlag för företagen att 

minska riskerna i att bygga studentlägenheter, man gör inte fel val av utrustning.  

I undersökningen har man även möjligheten att se vilka nybyggda projekt studenter drar sig 

till. Hur mycket dessa tar ut i hyra, hur stora lägenheterna är och vad man inkluderar i de 

löpande månadskostnaderna. Baserat på detta så har företagen möjlighet att se hur de bäst 

bör gå tillväga och vad de bör undvika. 

Man får en tydlig bild av det relativt nytänkande konceptet kompisboende. Att 2 av de 3 mest 

populära projekten i undersökningen var just kompisboenden visar på att detta är ett 

attraktivt boendekoncept. Undersökningen visar vad studenter i ett sådant boende anser är 

viktiga punkter och företag kan ta åt sig dessa när det är i färd med att projektera 

kompisboendeprojekt. Genom att bo två eller flera tillsammans i en lägenhet så får även 

företagen en minskning i kostnaderna för att bygga då kök och badrum slås ut på en mindre 

area.  

Karlstads Bostads AB har ett kompisboendeprojekt som är nästan identiskt det som beskrivs 

i fråga 7 del 5 där hyran ligger 300 kronor lägre än vad studenterna i snitt kan tänka sig 

betala. Det är ett attraktivt boende i undersökningens första del (rankad 2:a).  

Det går att fundera vidare kring om ett sådant projekt skulle kunna göras för tre personer. 

Lägga till ett extra rum och komplettera med en liten extra toalett så kommer hyran kunna 

ligga kvar på samma pris men det blir sett till m² än billigare att bygga och vinsten i slutändan 

blir större för företaget. Det som kan ses som ett problem med det är att få tre personer att 

komma överrens men så länge som studenterna själva får möjligheten att välja vem de ska 

bo med så minskas risken för detta problem.  

Det rekommenderas för de företag som ska bygga enligt kompisboendekoncept att ha en 

mötesplats för potentiella hyresgäster där man kan få mötas via internet och på så sätt knyta 

kontakter för att finna nya rumskamrater att bo med. 

Det rekommenderas att hyresvärdar och företag som bygger nytt att använda sig av 

tiomånadershyra. Dels för att studenterna efterfrågar detta starkt (78 %) och dels för sin 

egen skull slippa att sina hyresgäster hamnar efter i hyran när sommarmånaderna kommer, 

vilket renderar i extra arbetsbelastning och administrativa kostnader. 
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Det viktigaste för en student i en lägenhet är utan diskussion köket. Att studenter i 

jämförelsen med kök som finns i undersökningen är beredda att betala 3660 kr/år för ett 

välutrustat kök visar tydligt på detta. Kök var även en punkt när det gällde kompisboende 

som var högt på agendan. Genom att bygga kompisboende så får man också en möjlighet 

att bygga större kök jämfört med en studentetta. 

Det rekommenderas att hyresvärden om möjlighet finns själv ta hand om de löpande 

kostnaderna såsom värme, el, vatten, bredband och tv. Det tillkommer administrativa 

kostnader för detta men i och med att studenter enligt undersökningen ser att värdet är runt 

1000 kronor för dessa tjänster så blir det en möjlighet att tjäna pengar på detta. Genom 

kollektiva avtal har hyresvärden möjlighet att pressa ner priserna och genom att lägga in 

priset i hyran, kunna plocka ut en vinst.   

Det projekt som har lägst betyg i undersökningen är ett projekt som är byggt i moduler som 

är små ettor. Den här sortens byggnader är alltmer på frammarsch i Sverige trots att 

studenter uppenbarligen inte är intresserade av att bo där. Enda anledningen till att dessa 

lägenheter bör byggas är bristen på studentbostäder, alltså att tillfälligt mätta det behov som 

finns. Det är ingen permanent lösning på bristen.  

Genom att följa dessa rekommendationer kan man göra sig ekonomiska vinster samtidigt 

som man går studenterna tillmötes och gör sitt projekt mer attraktivt för dem. Sitter man vid 

projekteringsmöten och funderar på vilka val man ska göra, kan man med hjälp av denna 

undersökning motivera sina val och därmed gör rätt avvägningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 
 

5. Nyproducerade studentbostäder från 2012 och framåt 
Här kommer nyproducerade studentbostäder byggda från år 2012 och framåt att redovisas. 

Har något projekt av någon anledning inte redovisats så har det varit på grund av att 

planerna överklagats eller att man inte kommit tillräckligt långt i byggprocessen så underlag 

har saknats. Jag reserverar mig för att något projekt inte kommit med. Bilder och information 

har införskaffats via de källor som nämns efter varje projekt. 

5.1 Inledning 

Inventeringsfasen har gått till som så att det har sökts efter nybyggda projekt på nätet via SF, 

studentbostadsföretagen och boverket samt allmän sökning via Google, kommuners 

hemsidor och hos byggföretagens hemsidor. Bostadsmarknadsanalyser från samtliga län har 

bearbetats för att se hur de olika länen jobbar med studentbostadsfrågorna.  

Via e-postkontakt med entreprenörer och byggherrar har information om projekten 

efterfrågats med hyfsat god respons från dem. Sedan har bygglovsritningar som anskaffats 

via e-post studerats för förtydligande om utseende på lägenheterna. Har det funnits frågor 

och funderingar så har dessa besvarats med god respons. Allmänintresset från företagen har 

varit god och flera har engagerat sig i att hjälpa till för undersökningen, undantaget vissa 

företag som varit okontaktbara.   

Problemen har infunnit sig vid projekt som varit i för tidigt skede i byggprocessen, där det 

varit omöjligt att få ut information som för undersökningen och inventeringen ansetts vara 

relevant. Därför har dessa projekt nämnts i inventeringen och det står varför det ej har funnits 

möjlighet till att presenteras. Som jag skrivit tidigare har responsen varit god från företagen 

men det finns undantag där det varit ignorans som svar från kontaktpersonerna trots flera 

kontaktförsök från min sida. Samtliga projekt där kontakt flutit på är redovisade i 

inventeringen. 

 

Bild 9 Typisk e-post som gick ut till företagen där information om deras projekt efterfrågades 
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AB-Stockholm 

Väsby 

Prime Living har i Väsby uppfört 54 stycken lägenheter dessa har producerats i Kina och 

sedan transporterats till Sverige. Lägenheterna är på 23 m² och har balkong, pentry, 

tvättmaskin och tillgång till bredband. I badrummen är ytskikten kakel och klinker. Kontakt 

med Prime Living för att få ytterligare information har försökts att upprätta upprepade gånger 

utan framgång, därför är informationen begränsad. (Prime Living, 2014) (Upplands Väsby 

kommun, 2014) 

Kosterhavet i Norra djurgårdsstaden 

 

Byggvesta bygger nytt i kvarteret Kosterhavet, det kommer bestå av 203 lägenheter varav 

113 lägenheter är studentboenden i olika storlekar. De olika alternativen hyres- och 

studentlägenheter skiljs åt genom att de är i två olika huskroppar, studenthuset blir en röd 

byggnad i nio våningar. Byggstart var våren 2014 och de planeras stå färdiga under hösten 

2015. Byggvestas studentlägenheter har samma utseende och standard som de ”vanliga” 

hyreslägenheterna men har linoleum istället för parkett och innehar inga diskmaskiner eller 

mikrovågsugnar. Det finns egen tvättmaskin och torktumlare i samtliga studentlägenheter. 

Hyresgästerna får själva stå för el, värme och vatten via individuella mätare så man själv får 

hålla koll på sin egen förbrukning. Lägenheterna varierar mellan storlekar från ca 25-50 m², 

där kommer 1:or, 2:or och kompislägenheter att finnas som alternativ. Hyrorna för 

kosterhavet är ej satta ännu. (Byggvesta, 2014) (Lisa Berglind, 2014) 

Spånga 

Prime Living förväntas bygga cirka 1000 studentbostäder i Spånga i hus som blir sex 

våningar stort i moduler. Det beräknas vara byggstart 2014 och arbetet kommer att pågå i 

fyra år framöver. Kontakt med Prime Living och Modular Living för att få ytterligare 

information har försökts att upprätta upprepade gånger utan framgång. (Prime Living, 2014) 

Klockhusparken, Beckomberga i Stockholm 

 

I Beckomberga så omvandlar Riksbyggen det gamla sjukhuset till bostäder. Under en viss 

period kommer de att ha 77 temporära studentbostäder i den Byggnad som kallas klockhuset 
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innan dessa omvandlas till bostadsrätter. De flesta lägenheterna kommer vara ettor med en 

yta på 22-25 m², övriga 7 rum kommer vara tvåor med en yta på 34-39 m². Boendeformen är 

korridorboende med gemensamma kök. Varje rum kommer vara utrustat med pentry som har 

diskho och ett frysfack, köket har ej kokplatta. Samtliga rum har tillgång till eget badrum 

utrustat med dusch, toalett och handfat. Hyrorna är under bearbetning för hur de ska se ut. 

(Sofie Jansson, 2014) 

Embryot i Flemingsberg 

 

I kvarteret Embryot planerar Byggvesta att bygga ca 450 student och forskarlägenheter. 

Planerad byggstart beräknas till första kvartalet 2015. Lägenheterna varierar mellan storlekar 

från ca 25-50 m², där kommer 1:or, 2:or och kompislägenheter att finnas som alternativ. 

Byggvestas studentlägenheter har samma utseende och standard som de ”vanliga” 

hyreslägenheterna men har linoleum istället för parkett och innehar inga diskmaskiner eller 

mikrovågsugnar. Hyresgästerna får själva stå för el, värme och vatten via individuella mätare 

så man själv får hålla koll på sin egen förbrukning. Hyrorna för Embryot är ej satta ännu. 

(Byggvesta, 2014) (Lisa Berglind, 2014) 

Visättra 

 

I Flemingsberg byggs det 175 nya bostäder där flera är tänkta att vara studentboenden. Det 

är fem punkthus som har fem lägenheter per våning samt är sju våningar höga. 

Lägenheterna varierar i storlek från 24 m² till 55 m², lägenhetsprogrammet ser ut som följer: 

1 rum och kök 24 m² 

1 rum och kök 30 m² 

2 rum och kök 39 m² 

2,5 rum och kök 55 m²  

Samtliga lägenheter har tillgång till eget kök och kvaliteten på lägenheterna anses vara god 

enligt SW projektutveckling som ska bygga dem. Hyrorna är ej satta och vad som ska ingå i 

hyran är heller inte bestämt. Enligt dem själva ska hyrorna vara anpassade till unga så en 

attraktiv hyra är att förvänta sig. Området planeras i framtiden expandera enligt en ny 
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detaljplan där det kommer byggas totalt 670 bostäder varav minst 250 ska vara 

studentbostäder. (Branschaktuellt, 2014) (Michael Casselbrant, 2014) 

Tallkrogen 

AB Abacus planerar att bygga 135 stycken lägenheter i sju huskroppar som är tre respektive 

fyra våningar höga. Man förväntade sig få börja bygga 2013 men detta har försenats pga. att 

man väntar på bygglov. Bygget förväntas nu börja 2014 och inflyttning 2015. Kontakt med 

Abacus har försökts att upprätta upprepade gånger utan framgång, därför finns ej mer 

information tillgänglig. (Abacus, 2014) 

Pluto i Tyresö 

 

I kvarteret Pluto i Tyresö planerar Byggvesta att starta bygga från första kvartalet 2015. Det 

ska uppföras drygt 70 lägenheter som kommer vara hyresrätter och studentbostäder med 

kompisboendeform. Lägenheternas storlek varierar mellan 38-55 m², studentlägenheterna 

kommer hålla samma standard som Byggvestas hyresrätter frånsett att det kommer vara 

linoleum istället för parkett samt att diskmaskin och mikro inte ingår. El, värme och vatten 

mäts individuellt för hyresgästerna. Hyrorna för kvarteret Pluto är ännu ej satta. (Byggvesta, 

2014) (Lisa Berglind, 2014) 

Studentbostäder på KTH 

 

Vid Kungliga tekniska högskolan planerar Byggvesta att bygga två huskroppar som ska 

rymma 100 nya studentbostäder med planerad byggstart 2017. De flesta kommer att vara 

ettor på 25 m² och ett antal lägenheter kommer vara kompisboende på 40 m². Då projektet 

planeras så långt fram i tiden nämns det bara utan djupare information. (Byggvesta, 2014) 

(Lisa Berglind, 2014) 
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Kvarteret Söderåsen i Norra Djurgårdsstaden 

  

Svenska bostäder bygger en fastighet i Norra Djurgårdsstaden som innefattar 142 

lägenheter i varierande storlek. Bygget är format som ett strykjärn och beräknas stå klart för 

inflyttning hösten 2014. Lägenheterna har varierande storlek men det finns 

överrepresentation av två typer: 1:a 27 m² 66st, 2:a 38 m² 52st. Totala BoA är 4936 m² med 

7 olika lägenhetstyper, hyror för lägenheterna är i dagsläget inte bestämt. I hyran kommer 

värme, vatten, el och grundutbudet för tv att ingå. Fiber är indraget i byggnaden och man får 

själv teckna operatör. Det är hög kvalitetsnivå i badrum (kakel, klinker) och köken är små 

men standard för AB Svenska bostäder, tvättförmågan är genom gemensam tvättstuga. 

(Svenska Bostäder, 2014) (Björn Ribbhagen, 2014)   

KTH campus 

NCC planerar att bygga ett sjuvåningshus med 58 studentlägenheter på 21-26 m² där varje 

lägenhet har en balkong samt att ett växthus ska vara situerad på toppen av byggnaden. 

Byggnaden är tänkt att vara en profilbyggnad så stadsbyggnadskontorets krav har varit en 

hög arkitektonisk nivå. Byggnaden beräknas vara klar i december 2014. Kontakt med 

ansvariga har försökts nå upprepade gånger dock utan framgång därför finns ej mer 

information om projektet. (NCC, 2014) 

C - Uppsala län 

Blåsenhus i Uppsala 

 

Här byggs 243 nya studentbostäder som planeras för första inflyttning HT-14. Området 

kommer bestå av sju byggnader som kommer omges av gröna ytor och grillplatser. 

Lägenheterna har varierande storlek där 1:or är i överrepresentation med två olika 

storleksalternativ 25 m² och 35-38 m² med sovalkov. Samtliga har tillgång till eget badrum i 

kakel och klinker. Alla lägenheter har ett eget kök som håller hör kvalitet och är av typen 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Uppsala_l%C3%A4n
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Vedum. Bredband ingår till hastigheten 0,5 Mbit vill man ha snabbare får man teckna eget, i 

övrigt får man får teckna avtal för el, vatten, värme och tv. (Sara Westberg, 2014) (Niosha 

Baghaei, 2014) (Studentstaden, 2014) 

Storlekar: 

67 stycken 1:or om 25 m² 

120 stycken 1:or med sovalkov om 35 - 38 m² 

20 stycken 2:or om 34 m² 

20 stycken 2:or om 41 m² 

16 stycken 2:or om 47 m²  

D - Södermanlands län 

 

E - Östergötlands län 

Irrblosset i Linköping 

 

Irrblosset är ett redan etablerat område med studentbostäder. Byggvesta och 

studentbostäder i Linköping producerade 22 nya bostäder till området genom att frilägga 

delar av en källarvåning till en byggnad i Irrblosset. Projektet innefattar 8 lägenheter på 38 m² 

och 14 lägenheter med storleken 22-28 m².  

Det finns beslut om att bygga 200 nya studentbostäder men förslaget har blivit överklagat av 

grannar i närområdet. (Studentstaden, 2014) (Corren, 2014) 

Klockan och Dalkarlen Norrköping 

   

http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%B6dermanlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterg%C3%B6tlands_l%C3%A4n
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Norrköping har en detaljplan som har vunnit laga kraft för två studentbostadshus där den ena 

(Klockan) är planerad för 87 lägenheter och den andra mindre byggnaden (Dalkarlen) 

kommer bestå av 45 lägenheter. Klockan är ett sjuvåningshus som kommer ha lägenheter på 

storleken 20 m² st. Förhoppningen är att projekten ska stå färdiga för inflyttning till hösten 

2015. Kontakt med ansvariga har försökts nå upprepade gånger utan framgång och därför 

kan ej ytterligare information ges. (Hemhyra, 2014) 

F - Jönköpings län 

Järnbäraren 

 

Järnbäraren är ett kvarter på 151 lägenheter i Jönköping som har nära till universitetet, det är 

uppfört av Brandtornet AB som är ett dotterbolag till TAFAB koncernen.  En majoritet av 

lägenheterna är 1:or som är 28 m² stora och resterande nio lägenheter är av en större 

modell, 44 m² stora. Lägenheterna är utrustade med eget kök och toalett i hög standard. I 

hyran ingår bredband, kabel-tv och varm/kallvatten. Hyran för de mindre lägenheterna ligger 

på 3850 kr/mån, och de stora går på 5867 kr/ mån. (Jnytt, 2014) (Michael Nilforsen, 2014) 

G - Kronobergs län 

H - Kalmar län 

Utöver nybyggnad av bostäder visar projektlistorna att det även tillkommer ett mindre 

antal lägenheter vid ombyggnad av lokaler och vindar. På detta sätt tillkommer 48 

hyresrätter och 13 studentlägenheter i Kalmar. Försök till att finna de som genomfört 

detta projekt har gjorts, dock utan framgång därför finns ej mer information tillgänglig.  

I - Gotlands län 

 

K - Blekinge län 

 

M - Skåne län 

http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%B6nk%C3%B6pings_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kronobergs_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kalmar_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Gotlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Blekinge_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A5ne_l%C3%A4n
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Ole Römners väg, Lund 

Prime Living har byggt 200 studentlägenheter i Lund. Bostäderna är 23 m² stora och har 

egen balkong och pentry. Hyran ligger på 4500 kr där ingår el och internet. Kontakt för mer 

information hos Prime Living har sökts upprepade gånger utan framgång. (Prime Living, 

2014) 

Vegalyckan i Lund 

 

Vegalyckan är ett projekt som byggs på fyra plan över en skola som ligger i bottenplan på 

byggnaden, planerad inflyttning beräknas till höstterminen 2015. Fastigheten kommer 

innehålla 48 st. 1:or där de flesta är 22,4 m² stora och några modellen större runt 28 m². 62 

st. lägenheter är 2:or där 36 av dem är utformade som kompisboende där två studenter delar 

på lägenheten. Nedan följer en lägenhetsförteckning, totalt blir det 110 stycken lägenheter. 

Samtliga lägenheter har ett eget standardkök och alla badrum är helkaklade. Bredband, tv, 

värme och vatten ingår i hyran. Lägenheterna har egna el abonnemang vilket gör att 

kontraktsinnehavaren blir debiterad direkt av elbolaget. (Magnus Cederberg, 2014) (AF 

Bostäder, 2014) 

Lägenhetstyp  area  totalt  antal boende preliminär hyra (max) 
1 person   22,4m²  40 lgh  40 pers  ca 3000 kr 
2 personer (kompis)  39,0m²  36 lgh  72 pers  ca 3000 kr per person 
1 person   27,1m²  6 lgh  6 pers  ca 3000 kr 
1 person  28,2m²  2 lgh  2 pers  ca 3000 kr 
2 personer par  35,9m²  6 lgh  12 pers  ca 6000 kr 
2 personer par etage 32,3m² 20 lgh  40 pers  ca 6000 kr 

Kristineberg, Malmö 

Bygger 88 studentlägenheter i en första etapp i stadsdelen Oxie i Malmö. Kommande 

etapper planeras där ytterligare 556 lägenheter ska uppföras. Lägenheterna kommer vara 

ettor med eget pentry balkong och badrum i kakel/klinker. Kontakt med Prime Living för 

ytterligare information har sökts upprepade gånger men ej responderats. (Prime Living, 

2014) 

Lampan och Gustav Adolf i Helsingborg 

Helsingborgshem har ett detaljplanearbete för ett projekt i Helsingborg på 100 

studentbostäder, det väntas bli klart 2014 och byggstart planeras bli 2015. Tanken är att det 

ska bli hus i fyra till sex våningar höga. Ett annat projekt Helsingborgshem jobbar med är en 

byggnad på sex våningar planerat att byggstartas nu år 2014, det handlar om cirka 160 

studentbostäder. I övrigt byggdes 19 nyproducerade lägenheter år 2013 på 32 kvadratmeter 
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vardera. Kontakt med Helsingborgshem har försökts att upprätta utan framgång. 

(Helsingborg kommun, 2014) (Helsingborgs Dagblad, 2014) 

Helsingkrona nation i Lund 

Peab har fått i uppdrag att bygga ett 13-våningshus i Lund som kommer göra plats för 132 

nya hyresgäster. Huset är just nu i projekteringsfas och planeras att stå klart i juni år 2015. 

Lägenheterna är treor på 45 m² som är tänkta för två studenter att dela på. Hyran för en 

lägenhet kommer att hamna på cirka 7000 kr. (Lundagård, 2014) 

Dammhagen 

AF Bostäder bygger 200 nya studentbostäder i Lund. Bygget påbörjades 2013 och planeras 

vara färdig 2015. Byggnaden kommer att bli sex våningar och bestå av olika sorters 

lägenheter och pentryrum. Mer information har inte kunnat gå att få fram då AF bostäder har 

kontaktats utan resultat angående detta projekt. (AF Bostäder, 2014) 

N - Hallands län 

Engelbrektsgatan 58 i Varberg 

 

2012 uppfördes 60 nya studentbostäder i Varberg, det rör sig om 45 stycken ettor, 13 st. en 

och en och halvor och sju stycken tvåor. Samtliga lägenheter har eget kök i ek med hög 

standard och eget badrum som med toalett med dusch i hög standard. Badrummen har 

golvvärme och övrigt golv är i parkett. Lägenheterna har minst en fransk balkong annars 

finns det exempel som har egen balkong, terrass eller egen uteplats på bottenvåningen. 

Värme, el och varm- kallvatten mäts med mätare där de boende får betala för sin egen 

användning. Fiber är draget så de boende får välja själva vilken operatör de vill teckna. 

(Campus Varberg, 2014) (Martin Palm, 2014) 

O - Västra Götalands län 

Simonsland i Borås 

  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Hallands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stra_G%C3%B6talands_l%C3%A4n
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I centrala Borås har man fört upp tre huskroppar med totalt 160 studentbostäder. Ett av 

husen har 94 lägenheter i varierande storlek (21-25 m²) och övriga två hus har sammanlagt 

66 lägenheter med större storlekar ca 35 m². Alla lägenheter har hög standard och man har 

använt sig av bra material (kakel/klinker i badrum), de större lägenheterna är utrustade med 

egen tvättmaskin och torktumlare. Hyran varierar mellan lägenheterna, redovisas i tabell 

nedan. Varm- kallvatten, bredband och värme ingår. ”must-carry” kanalerna ingår, dock 

behöver man ha en digitalbox om man vill se på tv, detta behövs ej om man tittar via datorn. 

(Elmine Blackenfelt, 2014) (Bostäder Borås, 2014) 

          
 
20 m²: 3836 kr/mån, 48 st. 
24 m²: 4110 kr/mån, 41 st. 
28 m²: 4384 kr/mån, 5 st. 
35 m² 4863 kr/mån: 64 st. 
48 m²: 6028 kr/mån: 2 st. 

Selma, Hisings Backa i Göteborg 

I Hisings Backa har Göteborgslokaler byggt om ett äldreboende till ett studentboende som 

rymmer 109 studentbostäder fördelat på fyra våningar som inflyttning skedde våren 2014. 

Allt är nyrenoverat med nya ytskikt och det finns kök/kokvrå i varje lägenhet. Köken har nya 

vitvaror och badrummen är nykaklade. Lägenhetsfördelningen är 1 till 5 rum och kök där en 

överrepresentation finns bland 1 rum och kök med kokvrå på 21-25 m². Hyran för en etta 

ligger på 3757-3997 SEK. I hyran ingår el, varm- och kallvatten. Internet och tv finns till varje 

lägenhet och tillkommer till en fast avgift på 140 kr/mån respektive 40 kr/mån. 

Förrådsutrymme finns i entréplan, både lägenhets- och cykelförråd. Fyra tvättstugor finns i 

byggnaden, en på varje våning med två tvättmaskiner och två torktumlare plus ett torkskåp. 

(SGS Studentbostäder, 2014) (Jonas Lissel, 2014)  
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Medicinareberget i Göteborg 

 
 

SGS studentbostäder Kommer att föra upp 38 tillfälliga studentbostäder och varje lägenhet 

är på 18 m². Det är begagnade byggmoduler i väldigt låg standard som man köpt in från 

Ånge i Norrland, tillverkaren är norsk och heter Uniteam. Modulerna används även som 

bostäder för svenska soldater i Afghanistan. Man har fått tillfälligt bygglov och lägenheterna 

får stå max 10 år, tanken med lägenheterna är att de ska hyras ut till utländska studenter. 

Man resonerar som så att det är bättre att ha en byggnad i dålig standard snarare än att inte 

ha någon alls (Gunnar Wikehult, uthyrningschef på SGS Studentlägenheter). Ytan är som 

sagt 18 m² och det finns ett litet badrum med en duschkabin och varmvattenberedare 

ovanför toalettstolen. Hyran hamnar strax under 3000 per månad. (Akademiska hus, 2014) 

Gibraltar 

SGS studentbostäder började i februari 2012 bygga om f.d. mattecentrum till 94 stycken 

studentbostäder där inflyttning skedde 2013.SGS har kontaktats för att kunna få ytterligare 

information om projektet dock utan framgång. (SGS Studentbostäder, 2014) 

Guldheden 

Chalmers studentbostäder bygger 118 nya studentbostäder på Guldheden, byggnationen 

startar i Mars 2014. Mer information om projektet kan ej beskrivas då kontakt med ansvariga 

ej har besvarats trots åtskilliga försök. (Chalmers studentbostäder, 2014) 

S - Värmlands län 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmlands_l%C3%A4n
http://www.sgsstudentbostader.se/upload/Selma/Huset forstasida utan platta.jpg
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Flöjten i Karlstad 

 

KBAB För upp tre punkthus på fastigheten Flöjten i Karlstads kommun i närheten av 
universitetet. Projektet kallas även Vännerhem och står färdigt våren 2014. Byggnaderna är 
fem meter höga och rymmer tillsammans 48 stycken lägenheter. Konceptet är 
kompisboende, lägenheterna är alltså treor som är gjorda för två studenter att dela på. I 
lägenheterna är det linoleumgolv på samtliga golv förutom i badrummet där det är plastmatta 
på golv och plastmatta på vägg. Lägenheterna är utrustade med eget kök med gott om ytor 
att jobba på. Badrummen är utrustade med egen tvättmaskin så man kan sköta sin egen 
tvätt i lägenheten. BoA för en lägenhet är 52,4 m² varav det egna sovrummet är på 12,4 m² 
vilket ger en hyresgäst 40 m² att leva på. Bredband på 10 Mbit ingår sen är det upp till 
hyresgästen om den vill teckna eget abonnemang. El, värme vatten och tv ingår i hyran. 
Hyran är 10 månaders där man betalar 3900 kr/person/mån. (3250 kr/person/mån omräknat 
till 12 mån hyra). Det ska även tilläggas att detta koncept som KBAB och Moelven tagit fram 
har vunnit stöd från boverket för innovativt byggande av bostäder för unga. (Gunnar Persson, 
2014) 

T - Örebro län 

Studentcity 

I Örebro planerar Öbo att bygga 89 stycken studentbostäder i två huskroppar som ska stå 

färdigt för inflyttning under hösten 2014, planer finns på ytterligare 100 bostäder. Tanken är 

att det ska bli ettor med storleken från 22 m² till 29 m². Mer information finns inte om projektet 

då kontakt har sökts flera gånger med Öbo men den ej har besvarats. (Öbo, 2014) 

http://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%96rebro_l%C3%A4n
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Kvarteret Lagerbladet i Örebro 

 

Botrygg bygger i Örebro 66 studentbostäder i ett projekt om 240 lägenheter, byggstart 

hösten 2013 med planerad inflyttning februari 2015. Lägenheterna har en storlek på 23 m² 

och samtliga har tillgång till eget kök från Ballingslöv med två plattor och kolfilterfläkt. Hyran 

går på 4012 kr/månad och då ingår Bredband, tv, värme, el och varm/kallvatten. Badrummet 

har hög kvalité och har kakel och klinker som ytskikt. (Botrygg, 2014) (Carolina Freiholtz, 

2014) (Merdad Moghtadai, 2014)  

U - Västmanlands län 

 

W - Dalarnas län 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4stmanlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Dalarnas_l%C3%A4n
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Kvarteret Brigaden i Dalarna 

   

Kopparstaden bygger 89 lägenheter i kvarteret brigaden som består av 5 huskroppar. Av 

dessa 89 lägenheter så kommer 20 stycken 1:or á 31,3 m² och 7 st. 2:or á 51,8 m² att hyras 

ut som rena studentbostäder. Övriga hyrs ut på den vanliga marknaden och kan naturligtvis 

även hyras av studenter genom den vanliga bostadskön. Samtliga lägenheter har tillgång till 

ett eget kök med hög standard och badrum med plastmatta och väggmatta. Värme ingår i 

hyran som ligger på 4550 kr/ mån för en 1:a och 6600 kr/mån för en 2:a. Ettorna har inte 

tillgång till egen balkong men till en gemensam, 2:or har egen balkong till förfogande. 

X - Gävleborgs län 

Kungsbäck i Gävle 

 

Jeff AB planerar att i Gävle bygga 90 stycken modullägenheter på 21 m². Det kommer vara 

12 månaders hyra där det troliga är att värme och bredbandsanslutning ligger i hyran, samt 

normalförbrukning av el och vatten. Hyresgästerna kommer få betala 3800 kr/ mån. Standard 

http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%A4vleborgs_l%C3%A4n
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på badrum är kakel på väggarna och plastmatta på golv, samtliga lägenheter har tillgång till 

eget kök. (Gefle Dagblad, 2014) (Fredrik Blom, 2014)  

Y - Västernorrlands län 

Sundsvall 

Mitthem planerar att bygga mellan 150-200 studentbostäder nära universitetet där målet är 

att bygga både korridorboende och studentlägenheter. Dock har inte projektet kommit 

tillräckligt långt för att kunna presenteras. (Sundsvalls tidning, 2014) (Jens Säterberg, 2014)  

Z - Jämtlands län 

 

AC - Västerbottens län 

 

BD - Norrbottens län 

Luleå 

Det är planerat för 130 nya studentbostäder i Luleå, företaget som planerar heter Lindbäck 

bygg. Dock så har detaljplanen överklagats och kontakt med ansvariga har sökts utan 

framgång så underlag för projektet finns ej tillgängligt. (Norrbottens Kuriren, 2014) 

5.3 Slutsats/Analys 

Det har varit ett väldigt omfattande arbete att sammanställa alla projekt och ta kontakt med 

ansvariga för projektet för att få ut, för arbetet, intressanta fakta. Det har varit mycket 

tidskrävande och hade, om man varit två personer effektivare. Till slut fick jag dra en gräns 

där mina närmanden mot företagen fick räcka, det tog helt enkelt för mycket av min tid som 

behövdes på andra ställen i arbetet. Samtliga projekt där kontakt flutit på är redovisade i 

inventeringen plus några projekt som omnämns men där motivering står varför de inte är 

vidare presenterade.  

I inventeringen har man möjligheten att se hur andra bygger. Hur mycket de tar ut i hyra, hur 

stort man bygger och vad som man inkluderar i de löpande månadskostnaderna. Man kan 

som beställare gå in och titta på andra projekt hur de tänker och jämföra med egna projekt. 

Ta erfarenhet eller söka upp projektet själv för att fråga om lösningar eller samarbete.  

Inventeringen behandlar 36 projekt och cirka 5600 lägenheter från 2012 och framåt. Detta 

visar på att Sverige är på väg framåt vad gäller byggandet av studentbostäder. Detta kan låta 

mycket då det under tidigare år byggts några hundratal nya studentbostäder. Men faktum 

kvartsår att det finns fortfarande mycket som kan gå fel, många av dessa projekt är i 

planeringsstadiet och det finns fortfarande utrymme för att överklaga många planer samt att 

vissa ej vunnit laga kraft ännu. Det är det som drar ut på byggandet, de långa 

byggprocesserna sätter käppar i hjulen för företagen.  

Behovet av studentbostäder uppskattas till 20000 i Sverige enligt Studentbostadsföretagen 

och detta visar att trenden är på väg att vända. Många av de bostäder som byggs är också 

ämnade för två eller flera studenter. 47 % av Studentbostadsföretagens medlemmar vill 

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sternorrlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4mtlands_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4sterbottens_l%C3%A4n
http://sv.wikipedia.org/wiki/Norrbottens_l%C3%A4n
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bygga mer och med nya regeringsåtgärder som är i färd att tas beslut om kan det bli enklare 

att bygga. (Studentbostadsföretagen, 2014) 

Det finns idag cirka 83000 studentbostäder och studentbostadsföretagen representerar med 

sina medlemsföretag runt 65000 av dessa bostäder. Deras siffror för år 2012-2013 visar att 

den genomsnittliga årshyran för en studentetta ligger på 40584 kronor exkl. el. 

Enligt hem & hyra:s undersökning (hemhyra, 2014) har snittpriset för en m²/år redovisats för 

olika projekt. Jag har tagit de projekt från de största orterna och lagt samman de för att få ut 

en genomsnittshyra ort för ort. För att få en fingervisning på hur mycket det kostar per m² så 

har denna tabell arbetats fram. Nedan redovisas siffrorna:  

Stockholm: 2056.63kr/m²/år 

Lund: 1649.82kr/m²/år 

Göteborg: 1957.80kr/m²/år 

Uppsala: 1734.25kr/m²/år 

Linköping: 1484.25kr/m²/år 

Karlstad: 1294.17kr/m²/år 

I tabellen redovisas inte om el, bredband, värme, möblemang eller andra förmåner ingår. 

Övergripande källor: 

(Boverket Bostadsanalyser, 2014) 

(Sveriges Förenade Studentkårer, 2014) 
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6. Modulbaserade företag 

6.1 Allmänt 

Plan och bygglagen idag leder till långa utdragna processer med alla krav på utredningar, 

regler, samråd och möjligheter till att överklaga. Detta gör att man ofta vid nybyggnation dras 

med beslut som tagits för 5-10 år sedan från kommun, politiker och förvaltningar.  

För att korta ner bygglovsprocessen så kan det ges tillfälliga bygglov som strider mot 

gällande detaljplan vilket gör att detaljplanearbetet inte blir lika omfattande. Tillfälliga bygglov 

utfärdas idag på fem år och kan utökas till ytterligare fem år. Det innebär att det är mycket 

kostsamt att etablera och av etablera en bostad på 5 års tid, den investeringskalkylen går 

inte ihop. Hyrorna drivs upp genom att investeringen måste skrivas av på 10 år.  

Modulbyggandet kan vara en lindring av problemet med långa planläggningstider men det är 

på sikt inte lösningen för bostadsmarknaden. 

6.2 Inventering 

PCS 

Anser sig ha snabba lösningar utan krångel. Anser att deras erfarenhet inom byggmoduler 

ger dem en fördel mot sina konkurrenter. Att de kan leverera en komplett lösning med 

kompetens från projektering, konstruktion och produktion samt montering gör dem till ett 

kostnadseffektivt och serviceeffektivt företag.  

De producerar sina egna byggmoduler i fabrik där de ställer höga krav på kvalitet. Alla 

moduler som byggs har anpassats till de kriterier som måste uppfyllas gällande tillgänglighet, 

hållbarhet, miljö och specialanpassningar. De moduler som PCS bygger ”håller minst lika 

hög kvalitet som en platsbyggd lokal”. PCS anpassar sina färdiga byggmoduler till kundens 

behov och pusslar sedan ihop det till en färdig byggnad. Modulerna de bygger är 

energismarta och moderna, detta ger låga driftskostnader och låga hyror. (PCS, 2014) 

Flexator 

Tillfälliga bygglov utfärdas idag på 5 år (+5år). Det innebär att det är mycket kostsamt att 

etablera och av etablera en bostad på 5 års tidhorisont, den investeringskalkylen går inte 

ihop. 

Flexator anser sig ha tekniken till att göra detta smidigt dagligen. I och med att byggkraven 

höjs snabbt så anser Flexator att det inte finns möjlighet att ta fram ett standardiserat 

modulsystem då kraven måste uppfyllas vid varje bygglovsansökan. Det vill säga att när ett 

hus flyttas så måste man uppdatera modulerna till gällande krav för dagen, vilket driver 

kostnaderna uppåt. 

Flexator vill bygga snabbt och kostnadseffektivt. De kan erbjuda en flexibel lösning som de 

påstår är trygg och säker.  Man får som kund alternativet att äga eller hyra. Flexator har 

funnits ända sedan 50-talet men då gått under annat namn, man producerar runt 1200 

moduler och arbetsbodar varje år. Man har även en avdelning som reparerar och producerar 

komponenter och tillbehör till modulerna. Flexator kan på bara några få önskemål presentera 

kunden ett bra alternativ med planlösning, fasadritning, kostnadsberäkning och teknisk 

beskrivning. Detta pga. standardiserade arbetssätt, begreppet de använder är 
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”industrialiserad byggprocess”. Man målar upp sig själva som ansvarsfulla och berättar om 

att de vid tillverkningen inte använder miljöfarliga kemikalier samt att energiförbrukningen är 

låg och inget material går till spillo förgäves. 

Man vill poängtera att deras styrkor ligger i:  

Funktion, det innebär att de levererar en bra byggnad med så utnyttjad yta som möjligt. 

Kvalitet, genom att bygga sina moduler i fabriker så blir inte bygget utsatt för fukt eller 

temperatur. Detta medför även att de har möjligheten att hålla bättre koll än ute på 

byggnadsplatser och på så sätt effektivisera processen. 

Flyttbarhet, med det menar de att en modul som haft en viss funktion en gång i tiden kan få 

en helt annan uppgift på en annan del av landet, längre fram i dess livstid. (Flexator, 2014) 

(Kristian Grimsbo, 2014) (Tony Ringdahl, 2014) 

 

Bild 10 ST327 Flexators färdiga alternativ för byggherrar 

ST327 är en färdig modell som Flexator har som alternativ för byggherrar som vill ha en 

snabb lösning. Lägenheterna har en egen balkong och är utrustade med egen tvättmaskin 

och torktumlare.  

Byggnaden innefattar 27 st. lägenheter men lägenhetsfördelningen: 

Våningar: 3 

Totalt antal lägenheter: 27. 

Antal 1:or (ca. 32 m²): 15. 

Antal 2:or (ca. 45 m²): 3. 

Antal 2:or (ca. 67 m²): 9. 
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Bild 11 Planlösning för ST327 

Nedan följer byggtekniska beskrivningar för olika delar i byggnaderna. 

Ytterklimatskärmar i yttertak och ytterbjälklag: 

- Betongtakpannor 

- Bärläkt 25x38 

- Ströläkt 25x38 

- Underlagstäckning Monarflex 

- Råspont Derome C14 22 

- Högben C18 45x145 c 1200 

- Stödbockar av C14 45x95 

Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttertak och ytterbjälklag: 

- Takbalkar Kerto S 63x300, vid kanter 33x300 c 1200 

- Mineralullisolering (0,036 W/m²°C) 290 

- Diffspärr 

- Glespanel 28x60 c 300 

- Gipsplank 13 alt. hålad gips  

Sammansatta klimatskiljande delar och kompletteringar i yttervägg: 

Följande fasadalternativ förekommer, stående panel 22x145 med läkt 22x45, 

liggande fasspontad panel 22x120, träfiberskiva 11 eller fibercementskiva 8. 

- Fasadbeklädning 

- Spikreglar 35x70 

- Fasadskiva Isover P31 (0,036 W/m²°C) 50 

- Vertikala reglar C14 45x145 c 600 
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- Mineralullisolering (0,036 W/m²°C) 145 

- Diffspärr 

- Gipsskiva 13  

(- Ytbeklädnad enligt bifogad rumsbeskrivning) 

Mellanbjälklag består ovanifrån av:  

- Golvbeläggning (se rumsbeskrivning) 

- Spontad golvspånskiva 22 

- Golvbjälkar C24 45x220 c 600 

- Mineralullisolering (0,036 W/m²°C) 220 i randzoner 

- Träfiberskiva 6 

- Syll med ljudisolerande syllomerklossar 

- Takbjälkar Kerto S XXx360 s 1200 

- Mineralullisolering (0,036 W/m²°C) 360 i randzoner i övrigt 90 

- Glespanel 28x70 c 300 

- Gipsplank 13 alt. hålad gips  

Golvbjälklag mot mark består inifrån räknat av: 

- Golvbeläggning, se rumsbeskrivning. 
- Spontad golvspånskiva 22 
- Golvbjälkar C24 45x220 c 600 
- Mineralullisolering (0,036 W/m²°C) 220 
- Träfiberskiva 6 

Moelven 

Moelven Byggmodul säger sig ha Nordens bredaste produktportfölj. Man har stor flexibilitet i 

sin byggnation och detta gör att de blir ett attraktivt alternativ inom många områden med sitt 

modulbyggande. De jobbar med bostäder från 1-5 våningar, äldreboende, skolor, förskolor, 

kontor och administrationsbyggnader. Man försöker att nischa sig mot äldreboenden och 

takpåbyggnader. 

Man bygger sina moduler på fabrik där modulerna är skyddade från väder och vind sedan 

levereras modulerna till byggplatsen som en komplett byggsats. Detta gör att de kan bygga 

snabbt på löpande band och ha bättre kostnadskontroll. I deras process så vill de ha ”allt” 

bestämt och beslutat cirka tio veckor innan produktionsstart i fabrik. Man bygger sina 

moduler i trä och kan på så sätt minska energiförbrukningen och radikalt minska 

byggsektorns klimatpåverkan. 

Detaljer har tagits fram för projektet Vännerhem som Moelven utför åt Karlstads Bostads AB. 

(Gunnar Persson, 2014) (Moelven Byggmodul AB, 2014) (Jonas Fransson, 2014) 
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Bild 12 Vindsbjälklag Vännerhem  Bild 13 Yttertak Vännerhem 

 

Bild 14 Yttervägg Vännerhem 
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Bild 15 Markbjälklag Vännerhem    Bild 16 Mellanbjälklag Vännerhem 

 

Husgruppen 

Husgruppen förlitar sig på sin erfarenhet man har trettio års erfarenhet av byggrelaterade 

tjänster och byggutveckling. Husgruppen bildades 2010 och deras ambition är att hitta en 

ekonomisk, snabb och komplett lösning för kvalitativa bostäder. Man har genom sin 

erfarenhet och kompetens nära samverkan med kringliggande yrkeskategorier vilket ger en 

billig skräddarsydd lösning med kvalitet och kort byggtid. 

Det Husgruppen ser som fördelar med sina modulbyggda bostäder är att framförallt 

byggprocessen kortas ner.  Man ser sin speciallitet vara att man tar ett helhetsåtagande. Det 

innebär att de tar ansvaret från första kontakt till nyckelfärdigt, man är då inblandad i alla 

processer och har genom sin erfarenhet möjligheten att göra arbetet så effektivt som möjligt. 

Man har nära kontakt med leverantörer och underentreprenörer vilket ger kunden en 

komplett och varaktig lösning efter sina önskemål. 

 

Bild 17 Från första kontakt till nyckelfärdigt 

Efter första kontakt ser man över situationsplan och förbereder projektering. Man tar fram 

ritningar och planerar modulerna både interiör och exteriört efter kundens önskemål. Sedan 
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projekteras samt utförs markarbete parallellt med produktionen av modulerna. Därefter 

transporteras modulerna och monteras på plats med en effektiv logistik. 

Man framhäver att det blir tids- och kostnadsbesparingar för kunden och detta är något som 

kan vara extra intressant för bostadsmarknaden för studenter där efterfrågan plötsligt kan 

öka fort. Alla dessa parametrar sammanlagts påstår sig husgruppen kunna göra den totala 

byggnadsprocessen 30-60 % kortare. Ett exempel på husgruppens effektivitet är ett projekt 

där 96 lägenheter levererades och totala leveranstiden blev 5-6 mån från påskrivet kontrakt. 

(Husgruppen, 2014)  

 

Bild 18 Ekhagens studentbostäder 

Ekhagens studentbostäder är tre byggnader som innehåller totalt 96 lägenheter. 

Lägenheterna är möblerade och innehar även köksutrustning, förutom detta så inkluderas 

även värme vatten, el och bredband (100 Mbit) i hyran. Hyran ligger på 3628 kr per månad 

och lägenheterna är 18 m² stora. 

 

JEFF AB 

Anser sig själva ha lösningen på den akuta bostadsbristen. De vill hålla sitt fokus på att så 

lite som möjligt ska utföras på själva byggplatsen alltså hålla allt så prefabricerat som möjligt 

i deras produktion. De är säkra på att detta ger en så hög kvalitet som möjligt sett till 

kostnaden på byggnaderna de uppför.  

 

Bild 19 Förslag till planlösning Bild 20 Jeff AB:s förslag till studentboende 
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Man har stort fokus på studentbostäder framöver och bygger snyggt och funktionellt men 

inga «studentghetton» i attraktiva lägen i närhet till universitet. Man har flexibla lösningar 

som anpassas efter kundens behov och intressen. Med det priset som JEFFAB kan 

producera så anser de sig kunna leverera en sluthyra till studenter på en rimlig prisnivå. (Jeff 

AB, 2014) (Fredrik Blom, 2014) 

 

Prime Living 

Prime Living anser att de är pionjärer på området för modulbyggande, man anser att man har 

hittat lösningen på ett hittills olösligt bostadsproblem i Sverige. Prime Living använder ett 

annorlunda produktionssätt, de bygger sina moduler med stålstomme i standardiserade 40-

fotscontainrar. Produktionen sker i södra Kina av statsägda aktörer och allt byggs enligt 

skandinaviska byggregler, energikrav och tillgänglighetsregler. Deras kinesiska partners står 

för den lokala produktionen som sedan kvalitetssäkras av svensk personal på fabriken. 

 

Bild 21 Typexempel Prime Living  Bild 22 Planlösning för Prime livings lägenhet 

Modulerna är fullt inredda och isolerade vid leverans, de är lätta att transportera eftersom de 

har standardmåtten för en 40-fotscontainer. Modulerna skeppas från hamn i Kina till 

närmaste hamn där Prime Living antingen uppför i egen regi eller åt andra. Totala tiden från 

produktion till transport till byggplatsen ligger på cirka åtta veckor, samtidigt som detta sker 

så förbereds marken och montering på byggplatsen. Modulerna monteras på plats sedan 

kopplas installationer på och fasadbeklädnaden monteras. Total produktionstid för detta 

koncept är cirka fyra månader från beställning till inflyttning.  

Man vill framhäva att sitt koncept är mycket kostnadseffektivt och nästan mer tillhör 

transportsektorn snarare än byggsektorn. De har även flexibiliteten genom att en byggnad 

som ska ha livslängden minst hundra år kan vid behov kan demonteras och flyttas till annan 

tomt. 

Man har som mål att från 2015 producera 1000 studentbostäder per år. De har idag cirka 35 

förfrågningar från kommuner i Sverige. (Prime Living, 2014) 

6.3 Analys 

Likheter/Olikheter 

Sammanfattningsvis kan man säga att alla dessa företag jobbar på samma sätt. De får 

kontakt med kunden och har redan färdiga lösningar till kunden som sedan själv får komma 

med önskemål som sedan bearbetas. När det väl är dags för produktion så sköts 
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markarbetet parallellt eftersom produceringen av bostäderna sker i fabrik. Sedan monteras 

modulerna på plats och installationer kopplas på.  

Alla dessa företag framhäver den snabba byggtiden som de kan leverera på. Genom att allt 

byggs på löpande band i fabrik så är metoderna standardiserade vilket gör att man slipper 

inkörningsperioder. De anser också att kvaliteten är högre i de moduler de bygger i och med 

att de byggs inne i fabriken, det kan motiveras genom att man slipper vara väder anpassat. 

De skiljer sig i sätten att producera. Ett företag, Prime Living, har valt att lägga produktionen i 

Kina och skeppar sedan modulerna till närmsta hamn till byggnadsplatsen. Detta för att få 

ner kostnaderna så långt som möjligt. Prime Living bygger sina med stålstomme medan 

andra företag ofta bygger sina i trä.  

Jag har fått fram byggteknisk beskrivning från två företag som om man ska jämföra dem är 

snarlika varandra, båda har trästomme och är välisolerade. Då Flexators är ett typexempel 

och Moelven en framarbetad färdig produkt så skiljer de sig litegrann men inte nämnvärt.  

6.4 Slutsats 

Ett företag som sticker ut är helt klart Prime Living, som bygger billiga moduler i Kina med en 

stålstomme till en kostnad av runt 18000 kr/m². Vad som är farligt är att bristen på 

studentbostäder gör att vilken bostad som helst blir intressant för studenter. Det som blir 

faran är vad som händer när behovet för bostäder börjar mättas, för det är uppenbart att 

studenter inte vill bo i moduler likt dessa i undersökningen och sannerligen inte till det pris 

som de hyrs ut till heller. Men det för oss också vidare till det positiva med att det är just 

moduler, de kan demonteras och flyttas till annat ställe där behov finns vilket gör att det 

troligtvis alltid kommer att finnas en marknad för dessa moduler. 

Ur ett ekologiskt perspektiv så bör man inte välja Prime Living som leverantör av moduler. 

Det blir onödig påfrestning på miljön av att skeppa containrarna från Kina till Sverige. Det är 

också så att arbetskompetensen finns här i Sverige till att bygga dessa moduler. Man kan 

också fråga sig om det är etiskt korrekt att låta arbetare i Kina göra samma jobb fast till 

mindre lön, min åsikt är att det inte är det. 

På grund av att denna marknad är på väg framåt så sitter många på sina produkter och vill 

inte avslöja några produktlösningar. Försöken till samarbeten med företagen har varit 

misslyckat och jag har fått ta det mesta av informationen som finns från deras hemsidor. 

Detta har försvårat mitt arbete otroligt mycket och har gjort att den ursprungliga tanken med 

att jämföra företagen med varandra via en matris inte kunnat redovisas.  

Förslag på hur jag skulle gått tillväga annorlunda för att få den nödvändiga informationen 

skulle såhär i efterhand vara att agera som en byggherre i samarbete med min handledare 

och be om information på det sättet. Nu när jag utgav mig för att vara student så var 

företagen inte villiga att lämna den information jag varit ute efter till mig. 
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7. Bygga på befintlig byggnad 
Det som talar emot att bygga studentbostäder på befintlig byggnad är att kostnaderna för att 

göra det tillgängligt enligt dagens reglemente inte gör att det är ekonomiskt försvarbar. Ska 

man bygga på en befintlig bostad så gör man en investering som man gärna vill ha 

avkastning på och det får man inte genom att hyra ut billigt till studenter. Vill man bygga på 

så vill man göra det i ett attraktivt läge och sälja ut det som bostadsrätter. 

Det är också så att man behöver bygga det tillgängligt för alla. ”Utan undantag från 

tillgänglighetskraven skulle bostäder av den här sorten sannolikt inte komma till stånd.” Ref.  

 Regeringens proposition 2013/14:59 sid 17 regeringen ang. boverkets förslag om att i vissa 

fall ta bort tillgänglighetskraven vid inredning av vindar. 

Efter intervju med Jonas Fransson, ansvarig för bostäder i södra Sverige på Moelven 

angående takpåbyggnad framkom följande: De har gjort för få takpåbyggnader för att kunna 

svara tvärsäkert på om det är ekonomiskt försvarbart att bygga för studenter. Men det han 

kan säga är att det inte ser speciellt ljust ut för att bygga just studentbostäder på en befintlig 

byggnad. 

Det första problemet som man stöter på är att det är ytterst få detaljplaner som tillåter 

påbyggnader på tak. Detta medför att det behövs en planändring på den befintliga planen, 

vilket ger projekteringskostnader som måste bäras av projektet som därmed fördyras. 

Befintliga byggnaden måste förstärkas trots att man använder trä som material att bygga 

med.  

Alternativet är att man i samband med projektet gör en övergripande renovering av den 

befintliga byggnaden, detta innebär stambyte, installationer i övrigt och ytskikt. Får man det 

gjort så kan Byggherren höja hyran för samtliga i byggnaden och på så sätt slå ut vissa 

kostnader på alla andra lägenheter, som förstärkningar och planändringar.  

Nästa problem som uppstår är att det ofta saknas hiss i gamla trevåningshus och ska man 

bygga på en fjärde våning så måste hiss ordnas till den påbyggda våningen. Alla dessa 

kostnader ger i slutändan att man inte gärna vill bygga studentlägenheter med låg hyra. 

(Jonas Fransson, 2014) 
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9. Bilagor 

9.1 Bilaga 1 Undersökningen 

9.2 Bilaga 2 Undersökningen med svar, tabeller och diagram 

9.3 Bilaga 3 Svaren till fråga 1 del 5 sorterade 
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9.1 Bilaga 1 Undersökningen 

 

Dagens och morgondagens studentbostäder 

Hej genom att delta i denna undersökning kommer du vara bidragande till att visa hur en student 

vill bo, visa vad en student vill ha i sin bostad och vad en student är beredd att betala för sin 

bostad. 

1. Hur länge har du studerat?  

Studerar inte Ett till tre år Mer än tre år 

   

2. Har du bott eller bor du i en studentbostad? 

Jag bor i en 

studentbostad 

Jag har bott i en studentbostad men 

inte längre 

Jag bor inte i en 

studentbostad 

   

3. Hur gammal är du? 

Under 20 år 21-25 år 26-30 år Över 30 år 

    

Del 1 Rankning av bostäder 

I den här delen kommer det presenteras flera olika projekt. Du ska sätta poäng på dem i skalan 

1-4 poäng, där 4 poäng är det högsta vilket motsvarar att du mycket gärna hade velat bo i den 

bostaden. 1 poäng motsvarar att du inte skulle vilja bo i bostaden. 

(Klicka på bilderna om du vill förstora dem) 

Del 1 Rankning av bostäder 

I den här delen kommer det presenteras flera olika projekt. Du ska sätta poäng på dem i skalan 

1-4 poäng, där 4 poäng är det högsta vilket motsvarar att du mycket gärna hade velat bo i den 

bostaden. 1 poäng motsvarar att du inte skulle vilja bo i bostaden. 

(Klicka på bilderna om du vill förstora dem) 

4. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 20 m2 

 

Kök: Eget 
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Ingår: Vatten, bredband, värme och TV  

 

Hyra: 3836 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 160 st. 

 

 

Tryck på bilden för att förstora 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

5. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 25 m2 

 

Kök: Eget 

 

Ingår: Bredband 0,5 Mbit, el och tv 

 

Hyra: 4182 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 243 st. 

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/p4mitih6.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/p4mitih6.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/p4mitih6.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/p4mitih6.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/q4h5d5km.png&scale=0
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1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

6. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 52,4 m2 (kompisboende) 

 

Kök: Eget delat m. kompis 

 

Ingår: Värme, el, bredband 10Mbit, vatten, tv 

 

Hyra: 3900 kr/mån/pers. 10 mån (3250kr omräknat till 12 mån hyra) 

 

Antal lgh i byggnaden: 48 st. 

 

 

 

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/blasenhus.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/blasenhus.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/blasenhus.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/fljten.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/fljten.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/fljten.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/blasenhus.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/blsenhusm.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/fljten.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/flojten.png&scale=0
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1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

7. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 28 m2 

 

Kök: Eget 

 

Ingår: Vatten, bredband och TV  

 

Hyra: 3850 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 151 st. 

 

 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

8. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 39 m2 (kompisboende) 

 

Kök: Eget delat med kompis 

 

Ingår: Vatten, bredband, värme och TV  

 

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/jarnbargaren.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/jarnbargaren.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/jarnbargaren.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/jarnbargaren.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/jrnbrgaren.png&scale=0
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Hyra: 3000 kr/mån/person 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 110 st. 

 

 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

9. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 23 m2 

 

Kök: Eget 

 

Ingår: Vatten, bredband, värme och TV  

 

Hyra: 3997 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 109 st. 

 

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/vega.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/vega.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/vega.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/selma.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/vega.jpg&scale=0
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https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/selma.jpg&scale=0
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1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

10. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 18 m2 

 

Kök: Eget kokskåp 

 

Ingår: EL, bredband och tv 

 

Hyra: 3000 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 38 st. 

 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

11. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 23 m2 

 

Kök: Eget 

 

Ingår: Vatten, bredband, el, värme och TV  

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/selmaa.jpg&scale=0
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https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/medicinareberget.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/selmaa.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/medicinareberget.jpg&scale=0
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Hyra: 4012 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 240 st. 

 

 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

12. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 31,3 m2 

 

Kök: Eget 

 

Ingår: Värme  

 

Hyra: 4550 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 89 st. 

 

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/orebro.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/orebro.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/orebro.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/brigaden.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/orebro.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/rebro.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/brigaden.jpg&scale=0
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1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

13. Skulle du vilja bo i den här bostaden? 

 

Storlek: 21 m2 

 

Kök: Eget 

 

Ingår: Bredband och värme 

 

Hyra: 3800 kr/mån 12 mån 

 

Antal lägenheter i byggnaden: 90 st. 

 

 

1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 

    

Del 2 

I den här delen kommer du få svara på om du värderar vissa funktioner i lägenheten, samt hur 

högt du värderar funktionen.  

14. Anser du att det finns ett värde i att ha tillgång till tvättmaskin i egna 

lägenheten gentemot att sköta tvättningen i en gemensam tvättstuga? 

Egna lägenheten  Spelar ingen roll Gemensamt 

https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/brigadenn.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/brigadenn.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/kungsbck.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/%7b4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447%7d/%7b96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9%7d/kungsbck.png&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/brigadenn.jpg&scale=0
https://survey.enalyzer.com/asyncImageHandler.ashx?url=http://system.enalyzer.com/upload/pictures/{4E1F4775-7BE4-46B3-B3B2-F1E779653447}/{96F98671-99F1-4445-87CC-1FE4AC8EDBB9}/kungsbck.png&scale=0


- 9 - 
 

Egna lägenheten  Spelar ingen roll Gemensamt 

   

15. Om du värderar att tvätta i den egna bostaden, hur mycket skulle du 

som mest vara beredd att betala extra i månaden för att tvätta i egna 

bostaden? 

10kr 50kr 150kr 300kr 

    

16. Givet att det finns två garderober till förvaring i lägenheten, anser du 

att det är ett värde i att källar-/vindsförråd på 2,5 m2 ingår i bostaden? 

Ja Nej 

  

17. Om ja, hur mycket anser du som mest detta förrådsutrymme är värt i 

månaden? 

25kr 50kr 100kr 200kr 

    

18. Anser du att det finns ett värde i att ett cykelförråd med lås finns 

tillgängligt i närhet till boendet? 

Ja  Nej 

  

19. Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala extra 

för det? 

10kr 30kr 60kr 

   

20. Anser du att det finns ett värde i att det ingår internetanslutning 

(bredband) på 10 Mbit i Hyran? 

Ja Nej 
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21. Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för 

det? 

25kr 50kr 100kr 

   

22. Anser du att det finns ett värde i att balkong ingår i bostaden? 

Ja Nej 

  

23. Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för 

det? 

100kr 200kr 300kr 

   

24. Anser du att det finns ett värde med att ha en fransk balkong istället 

för bara fönster i lägenheten? 

Ja Nej 

  

Del 3 Kök 

Det finns två kök A och B 

 

Kök A är utrustat med komplett modernt kök, ugn och spis med fyra kokplattor, goda utrymmen 

att jobba på och skåp att förvara i samt kyl med frys.  

 

Kök B är utrustat med kokvrå med spis som har två kokplattor, en mindre diskbänk, få skåp att 

förvara i och en bänkkyl med frysfack 

25. Anser du att det finns det ett värde i att välja kök A? 

Ja Nej 

  

26. Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden 

för kök A? 

50kr 100kr 200kr 400kr 800kr 
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27. Det finns två kök, C och D. 

Kök C har kakelbeklädd vägg och parkettgolv. 

Kök D har Plastmatta på golv. 

 

Anser du att det finns det ett värde i att välja kök C?  

Ja Nej 

  

28. Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden 

för kök C? 

20kr 40kr 100kr 200kr 

    

Badrum 

Det finns två badrum A och B. 

 

Badrum A är utrustat med en modern toalettstol, en dusch med glasväggar, väggfast badrumskåp 

med spegel, handukshängare/tork och handfat. 

 

Badrum B är utrustat med en toalettstol (äldre modell), handfat och en duschhörna 

29. Anser du att det finns det ett värde i att välja badrum A? 

Ja Nej 

  

30. Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden 

för Badrum A? 

50kr 100kr 200kr 400kr 800kr 

     

31. Det finns två badrum C och D 

 

C har kakel och klinker på golv och vägg.  

D har plastmatta på golv och vägg. 

 

Anser du att det finns det ett värde i att välja badrum C? 

Ja Nej 
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32. Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden 

för Badrum C? 

20kr 40kr 100kr 200kr 

    

Del 4 Hyra 

Här får du besvara frågor angående storlek och hyra. 

33. Vad är den minsta boarean du kan tänka dig bo på om du bor i en 

egen lägenhet med eget kök och badrum?  

15-19 m2  20-24 m2  25-29 m2  Större än 30 m2 

    

34. I en lägenhet där El, värme, vatten, tv och bredband ingår i hyran. Vad 

är det högsta du kan tänka dig betala i månaden? (Obs 12 månaders 

hyra) 

2500-2999  3000-3499  3500-3999  4000-4499  4500-4999  5000-5499  5500-5999  6000 eller högre 

        

35. I ren hyra, inget annat ingår, vad är då det högsta du kan tänka dig 

betala för en lägenhet i månaden? (Obs 12 månaders hyra) 

2500-2999  3000-3499  3500-3999  4000-4499  4500-4999  5000-5499  5500-5999  6000 eller högre 

        

36. Antag att du betalar 3000 kronor i hyra varje månad för en bostad, 

alltså 36000 kronor per år. Hade du hellre betalat 3600 kronor per månad 

i tio månader för att slippa betala hyra i Juni och Juli? 

Ja Nej 

  

Del 5 Kompisboende 

Här får du besvara frågor angående att bo tillsammans med en/flera studenter i en lägenhet. 

37. Ett koncept som kallas kompisboende blir allt mer vanligare vad 

gäller studentlägenheter. Det innebär att man tillsammans med en annan 

student delar på en större lägenhet. Vad är viktigast i ett sådant boende?  
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(0/4000) 

38. I ett sådant boende, anser du att det skulle vara viktigt att kunna 

påverka vem som flyttar in som kompis? 

Ja Nej 

  

39. I ett sådant boende, anser du att det skulle vara viktigt att ha ett eget 

kontrakt och inte ett tillsammans? 

Ja Nej 

  

40. I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns en egen 

tvättmaskin i badrummet så man kan sköta tvätten i egna lägenheten 

istället för gemensam tvättstuga? 

Ja Nej 

  

41. I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns tillgång till en 

balkong? 

Ja Nej 

  

42. I ett sådant boende, hur litet skulle du kunna tänka dig det egna 

låsbara sovrummet vara? 

8 m2 10 m2 12 m2 14 m2 

    

43. Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala för ett sådant boende? 

Ponera att boendearean är 52 m2 och att det egna rummet är 12 m2, dvs. 

du har 40 m2 att leva på. El, värme, vatten, tv och bredband ingår. 

Upp till 2500 Upp till 3000 Upp till 3500 Upp till 4000 Upp till 4500 

     

Tack för din medverkan! 
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9.2 Bilaga 2 Undersökningen med svar, tabeller och diagram 

Hej genom att delta i denna undersökning kommer du vara bidragande 
till att visa hur en student vill bo, visa vad en student vill ha i sin bostad 
och vad en student är beredd att betala för sin bostad. 

1 Hur länge har du studerat?  

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

Studerar inte 
 

1% 

1 

Ett till tre år 
 

72% 

98 

Mer än tre år 
 

28% 

38 

Totalt 
 

100% 

137 

1 Hur länge har du studerat?  
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2 Har du bott eller bor du i en studentbostad? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

Jag bor i en studentbostad 
 

67% 

92 

Jag har bott i en studentbostad men inte längre 
 

15% 

20 

Jag bor inte i en studentbostad 
 

18% 

25 

Totalt 
 

100% 

137 

 

2 Har du bott eller bor du i en studentbostad? 
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3 Hur gammal är du? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

Under 20 år 
 

13% 

18 

21-25 år 
 

66% 

91 

26-30 år 
 

18% 

25 

Över 30 år 
 

2% 

3 

Totalt 
 

100% 

137 

 

3 Hur gammal är du? 
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Del 1 Rankning av bostäder 

I den här delen kommer det presenteras flera olika projekt. Du ska sätta poäng på dem 

i skalan 1-4 poäng, där 4 poäng är det högsta vilket motsvarar att du mycket gärna 

hade velat bo i den bostaden. 1 poäng motsvarar att du inte skulle vilja bo i bostaden. 

(Klicka på bilderna om du vill förstora dem) 

Projekt 1 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 20 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, 
bredband, värme och TV Hyra: 3836 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 160 
st 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

15% 

2 poäng 
 

36% 

3 poäng 
 

36% 

4 poäng 
 

12% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.46 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 20 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, bredband, 
värme och TV Hyra: 3836 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 160 st 
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Projekt 2 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 25 m2 Kök: Eget Ingår: 

Bredband 0,5 Mbit, el och tv Hyra: 4182 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 
243 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

15% 

2 poäng 
 

52% 

3 poäng 
 

26% 

4 poäng 
 

8% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.27 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 25 m2 Kök: Eget Ingår: Bredband 0,5 Mbit, 
el och tv Hyra: 4182 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 243 st 
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Projekt 3 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 52,4 m2 (kompisboende) Kök: 

Eget delat m. kompis Ingår: Värme, el, bredband 10Mbit, vatten, tv Hyra: 3900 
kr/mån/pers. 10 mån (3250kr omräknat till 12 mån hyra) Antal lght i byggnaden: 48 st 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

15% 

2 poäng 
 

23% 

3 poäng 
 

44% 

4 poäng 
 

19% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.67 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 52,4 m2 (kompisboende) Kök: Eget delat 
m. kompis Ingår: Värme, el, bredband 10Mbit, vatten, tv Hyra: 3900 kr/mån/pers. 10 
mån (3250kr omräknat till 12 mån hyra) Antal lght i byggnaden: 48 st 
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Projekt 4 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 28 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, 

bredband och TV Hyra: 3850 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 151 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

4% 

2 poäng 
 

18% 

3 poäng 
 

45% 

4 poäng 
 

34% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

3.08 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 28 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, bredband 
och TV Hyra: 3850 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 151 st. 
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Projekt 5 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 39 m2 (kompisboende) Kök: 

Eget delat med kompis Ingår: Vatten, bredband, värme och TV Hyra: 3000 
kr/mån/person 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 110 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

18% 

2 poäng 
 

31% 

3 poäng 
 

35% 

4 poäng 
 

16% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.49 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 39 m2 (kompisboende) Kök: Eget delat 
med kompis Ingår: Vatten, bredband, värme och TV Hyra: 3000 kr/mån/person 12 mån 
Antal lägenheter i byggnaden: 110 st. 

 
 

 

 

 

 



- 22 - 
 

Projekt 6 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 23 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, 

bredband, värme och TV Hyra: 3997 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 109 
st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

18% 

2 poäng 
 

48% 

3 poäng 
 

26% 

4 poäng 
 

8% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.25 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 23 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, bredband, 
värme och TV Hyra: 3997 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 109 st. 
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Projekt 7 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 18 m2 Kök: Eget kokskåp Ingår: 

EL, bredband och tv Hyra: 3000 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 38 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

73% 

2 poäng 
 

20% 

3 poäng 
 

4% 

4 poäng 
 

3% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

1.37 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 18 m2 Kök: Eget kokskåp Ingår: EL, 
bredband och tv Hyra: 3000 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 38 st. 
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Projekt 8 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 23 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, 

bredband, el, värme och TV Hyra: 4012 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 
240 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

15% 

2 poäng 
 

42% 

3 poäng 
 

30% 

4 poäng 
 

13% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.41 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 23 m2 Kök: Eget Ingår: Vatten, bredband, 
el, värme och TV Hyra: 4012 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 240 st. 

 
 

 

 

 

 

 



- 25 - 
 

Projekt 9 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 31,3 m2 Kök: Eget Ingår: Värme 

Hyra: 4550 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 89 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

31% 

2 poäng 
 

41% 

3 poäng 
 

19% 

4 poäng 
 

9% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.05 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 31,3 m2 Kök: Eget Ingår: Värme Hyra: 
4550 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 89 st. 
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Projekt 10 Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 21 m2 Kök: Eget Ingår: 

Bredband och värme Hyra: 3800 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 90 st. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

1 poäng 
 

30% 

2 poäng 
 

44% 

3 poäng 
 

22% 

4 poäng 
 

4% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.01 

Skulle du vilja bo i den här bostaden? Storlek: 21 m2 Kök: Eget Ingår: Bredband och 
värme Hyra: 3800 kr/mån 12 mån Antal lägenheter i byggnaden: 90 st. 
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Del 2 

I den här delen kommer du få svara på om du värderar vissa funktioner i lägenheten, 
samt hur högt du värderar funktionen. 

 

1a Anser du att det finns ett värde i att ha tillgång till tvättmaskin i egna lägenheten 
gentemot att sköta tvättningen i en gemensam tvättstuga? 

 
1b Om du värderar att tvätta i den egna bostaden, hur mycket skulle du som mest vara 
beredd att betala extra i månaden för att tvätta i egna bostaden? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

10kr 
 

19% 

22 

50kr 
 

39% 

45 

150kr 
 

36% 

41 

300kr 
 

5% 

6 

Totalt 
 

100% 

114 
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1b Om du värderar att tvätta i den egna bostaden, hur mycket skulle du som mest vara 

beredd att betala extra i månaden för att tvätta i egna bostaden? 
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2a Givet att det finns två garderober till förvaring i lägenheten, anser du att det är ett 

värde i att källar-/vindsförråd på 2,5 m2 ingår i bostaden? 

 
2b Om ja, hur mycket anser du som mest detta förrådsutrymme är värt i månaden? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

25kr 
 

28% 

34 

50kr 
 

41% 

50 

100kr 
 

29% 

35 

200kr 
 

2% 

3 

Totalt 
 

100% 

122 

2b Om ja, hur mycket anser du som mest detta förrådsutrymme är värt i månaden? 
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3a Anser du att det finns ett värde i att ett cykelförråd med lås finns tillgängligt i närhet 

till boendet? 

 
3b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala extra för det? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

10kr 
 

55% 

64 

30kr 
 

35% 

41 

60kr 
 

10% 

12 

Totalt 
 

100% 

117 

3b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala extra för det? 
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4a Anser du att det finns ett värde i att det ingår internetanslutning (bredband) på 10 

Mbit i Hyran? 

 
4b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för det? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

25kr 
 

18% 

21 

50kr 
 

39% 

45 

100kr 
 

43% 

50 

Totalt 
 

100% 

116 

4b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för det? 
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5a Anser du att det finns ett värde i att balkong ingår i bostaden? 

 
5b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för det? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

100kr 
 

43% 

48 

200kr 
 

41% 

45 

300kr 
 

16% 

18 

Totalt 
 

100% 

111 

5b Om Ja, hur mycket i månaden är du som mest beredd att betala för det? 
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6 Anser du att det finns ett värde med att ha en fransk balkong istället för bara fönster i 

lägenheten? 
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Del 3 Kök 

Det finns två kök A och B 

 

Kök A är utrustat med komplett modernt kök, ugn och spis med fyra kokplattor, goda 
utrymmen att jobba på och skåp att förvara i samt kyl med frys.  

 

Kök B är utrustat med kokvrå med spis som har två kokplattor, en mindre diskbänk, få 
skåp att förvara i och en bänkkyl med frysfack 

 

1a Anser du att det finns det ett värde i att välja kök A? 

 
1b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för kök A? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

50kr 
 

8% 

11 

100kr 
 

11% 

14 

200kr 
 

35% 

47 

400kr 
 

37% 

49 

800kr 
 

9% 

12 

Totalt 
 

100% 

133 
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1b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för kök A? 
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Det finns två kök, C och D. Kök C har kakelbeklädd vägg och parkettgolv. Kök D har 

Plastmatta på golv.  

2a Anser du att det finns det ett värde i att välja kök C?  

 
2b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för kök C? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

20kr 
 

28% 

25 

40kr 
 

28% 

25 

100kr 
 

36% 

32 

200kr 
 

7% 

6 

Totalt 
 

100% 

88 

2b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för kök C? 
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Del 3 fortsättning Badrum 

Det finns två badrum A och B. 

 

Badrum A är utrustat med en modern toalettstol, en dusch med glasväggar, väggfast 
badrumskåp med spegel, handukshängare/tork och handfat. 

 

Badrum B är utrustat med en toalettstol (äldre modell), handfat och en duschhörna 

 

3a Anser du att det finns det ett värde i att välja badrum A? 

 
3b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för Badrum A? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

50kr 
 

23% 

24 

100kr 
 

36% 

37 

200kr 
 

34% 

35 

400kr 
 

6% 

6 

800kr 
 

2% 

2 

Totalt 
 

100% 

104 
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3b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för Badrum A? 
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Det finns två badrum C och D C har kakel och klinker på golv och vägg. D har plastmatta 
på golv och vägg. 4a Anser du att det finns det ett värde i att välja badrum C? 

 
4b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för Badrum C? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

20kr 
 

20% 

19 

40kr 
 

41% 

39 

100kr 
 

34% 

33 

200kr 
 

5% 

5 

Totalt 
 

100% 

96 

4b Om Ja, hur mycket är du som mest beredd att betala extra i månaden för Badrum C? 
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Del 4 Hyra 

Här får du besvara frågor angående storlek och hyra. 

 

1 Vad är den minsta boarean du kan tänka dig bo på om du bor i en egen lägenhet med 
eget kök och badrum?  

 

Procent 
 

 

Totalt 

15-19 m2 (=1) 
 

9% 

20-24 m2 (=2) 
 

61% 

25-29 m2 (=3) 
 

23% 

Större än 30 m2 (=4) 
 

7% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.28 

1 Vad är den minsta boarean du kan tänka dig bo på om du bor i en egen lägenhet med 
eget kök och badrum?  

 
 

 

 

 

 

 

 



- 41 - 
 

2 I en lägenhet där El, värme, vatten, tv och bredband ingår i hyran. Vad är det högsta 

du kan tänka dig betala i månaden? (Obs 12 månaders hyra) 

 

Procent 
 

 

Totalt 

2500-2999 (=1) 
 

1% 

3000-3499 (=2) 
 

9% 

3500-3999 (=3) 
 

37% 

4000-4499 (=4) 
 

36% 

4500-4999 (=5) 
 

12% 

5000-5499 (=6) 
 

3% 

5500-5999 (=7) 
 

1% 

6000 eller högre (=8) 
 

1% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

3.64 

2 I en lägenhet där El, värme, vatten, tv och bredband ingår i hyran. Vad är det högsta 
du kan tänka dig betala i månaden? (Obs 12 månaders hyra) 
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3 I ren hyra, inget annat ingår, vad är då det högsta du kan tänka dig betala för en 

lägenhet i månaden? (Obs 12 månaders hyra) 

 

Procent 
 

 

Totalt 

2500-2999 (=1) 
 

28% 

3000-3499 (=2) 
 

40% 

3500-3999 (=3) 
 

23% 

4000-4499 (=4) 
 

7% 

4500-4999 (=5) 
 

1% 

5000-5499 (=6) 
 

1% 

5500-5999 (=7) 
 

0% 

6000 eller högre (=8) 
 

0% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.17 

3 I ren hyra, inget annat ingår, vad är då det högsta du kan tänka dig betala för en 
lägenhet i månaden? (Obs 12 månaders hyra) 
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4 Antag att du betalar 3000 kronor i hyra varje månad för en bostad, alltså 36000 kronor 

per år. Hade du hellre betalat 3600 kronor per månad i tio månader för att slippa betala 
hyra i Juni och Juli? 
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Del 5 Kompisboende 

Här får du besvara frågor angående att bo tillsammans med en/flera studenter i en 
lägenhet. 

 

1 Ett koncept som kallas kompisboende blir allt mer vanligare vad gäller 
studentlägenheter. Det innebär att man tillsammans med en annan student delar på en 
större lägenhet. Vad är viktigast i ett sådant boende?  
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2 I ett sådant boende, anser du att det skulle vara viktigt att kunna påverka vem som 

flyttar in som kompis? 

 
3 I ett sådant boende, anser du att det skulle vara viktigt att ha ett eget kontrakt och 
inte ett tillsammans? 
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4 I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns en egen tvättmaskin i badrummet 

så man kan sköta tvätten i egna lägenheten istället för gemensam tvättstuga? 

 

Nummer/Procent 
 

 

Totalt 

Ja 
 

52% 

71 

Nej 
 

48% 

66 

Totalt 
 

100% 

137 

4 I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns en egen tvättmaskin i badrummet 
så man kan sköta tvätten i egna lägenheten istället för gemensam tvättstuga? 

 
5 I ett sådant boende, skulle du värdera att det finns tillgång till en balkong? 
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6 I ett sådant boende, hur litet skulle du kunna tänka dig det egna låsbara sovrummet 

vara? 

 

Procent 
 

 

Totalt 

8 m2 (=1) 
 

5% 

10 m2 (=2) 
 

33% 

12 m2 (=3) 
 

46% 

14 m2 (=4) 
 

16% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.73 

6 I ett sådant boende, hur litet skulle du kunna tänka dig det egna låsbara sovrummet 
vara? 
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7 Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala för ett sådant boende? Ponera att 

boendearean är 52 m2 och att det egna rummet är 12 m2, dvs. du har 40 m2 att leva på. 
El, värme, vatten, tv och bredband ingår. 

 

Procent 
 

 

Totalt 

Upp till 2500 (=1) 
 

11% 

Upp till 3000 (=2) 
 

28% 

Upp till 3500 (=3) 
 

39% 

Upp till 4000 (=4) 
 

22% 

Upp till 4500 (=5) 
 

1% 

Totalt 
 

100% 

 

Statistik 
 

 

Genomsnitt 
 

2.74 

7 Hur mycket skulle du kunna tänka dig betala för ett sådant boende? Ponera att 
boendearean är 52 m2 och att det egna rummet är 12 m2, dvs. du har 40 m2 att leva på. 
El, värme, vatten, tv och bredband ingår. 
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9.3 Bilaga 3 Svaren till fråga 1 del 5 sorterade 

1 Möjlighet till eget utrymme 

 Möjlighet till eget utrymme. Lås på eget utrymme? 

 Att man har goda möjligheter att vara privat 

 Eget rum. 

 Att det finns utrymme för kläder (garderober) tillräckligt för båda samt att man får sitt eget 
rum. 

 Att man har sitt eget sovrum. 

 bra isolering, väl utrustat kök, förråd/garderober för båda studenter, 

 Separata sovrum 

 . Men det är också viktigt att ha sitt egna lilla rum att dra sig tillbaka till när man känner 
sig osocial 

 Egen yta 

 Ett eget låsbart rum. 

 - De egna rummen får inte vara så små att det inte går att dra sig undan om man önskar 
det.  

 Eget sovrum 

 egenspace  

 Att det finns plats för skrivbord och kanske en fåtölj/soffa i det egna rummet när man vill 
dra sig undan. 

 Eget sovrum 

 Eget rum välisolerat 

 Att man kan stänga in sig om man känner för det. Ljudtäta väggar om plugg och annat 
pågår samtidigt. 

 Att det finns ngn form av avskildhet. 

 Rummen ska inte ligga vägg i vägg om det inte är ljudisolerat. 

 Att man ändå har ett eget rum som man kan få vara ifred i när man vill. Att det finns plats 
för båda. 

 Egna rum som är ljudisolerade så man kan få ha något privatliv och inte behöver störas 
när kompisen spelar musik eller liknande. 

 Att man har eget rum 

 Ljudisolering sovrum 

 Att det finns en känsla av att man kan vara ifred och för sig själv, därav är ljudisolering 
viktigt också! 

 Varsit rum och ett ordentligt kök 

 Att man hittar en bra kompis och har ett eget rum! 

 känna sig trygg 

 Varsitt rum 

 Isolering i väggar mellan rum. 

 badrumsmöjligheter(dela på dusch, egen bajja), sovrum. 

 Egna ytor 

 Privat rum med låsbar dörr. 

 Avskildhet 

 Två sovrum 

 Separata sovrum 

 Bra ljudisolering i väggarna. 

 Bra isolering mellan rummen i lägenheten, 

 ljudisolerade väggar mellan sovrummen 

 Att det finns tydligt avskilda rum till var och en. 
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 Två sovrum 

 Att det ändå finns bra möjlighet att "krypa undan" om man vill vara ifred. 

 Eget rum, 

 Att man har tillgång till varsitt rum där man kan få vara för sig själv. 

 Separata sovrum tillsammans med minst ett allrum. 

 Att kunna få låsa om sig, ha ett eget utrymme  

 Tillgång till egna rum  

 två sovrum. 

 Möjlighet att stänga in sig på eget rum. 

 Att man får tillgång till eget rum 

 Hantering av fördelningsproblematik. 
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2 Välja vem man vill bo med/Komma överrens 

 Komma överrens med den man bor tillsammans med. 

 Att man får välja vem man bor med. 

 Komma överens!!!  / Sätta upp regler och följa dom!! 

 Disciplin l 

 Frihet att välja vem man vill bo med. 

 Vem man bor med 

 Vem man bor med. 

 Att man får bo med någon man känner. 

 Att få välja vem man bor med. 

 Att man bor med en person som visar hänsyn och att man kommer bra överens. 

 Att komma överens med personen man delar lägenhet med 

 Att man trivs med den man bor med. –  

 Att man kan få välja vem man vill bo med, om det finns såna speciella önskemål. 

 Att man känner personen man bor med. 

 Att man känner den andra personen. 

 Att det fungerar på det personliga planet 

 Att bo med någon man tolererar! 

 Att man hittar en bra kompis och har ett eget rum! 

 känna sig trygg 

 Att personen är "renlig" samt att man kommer bra överens. (Bättre att bo med någon som 
pluggar samma ) 

 Att man kommer överrens med sin rumskompis. 

 att man har en kompis det verkligen fungerar att bo tillsammans med. har man det funkar 
det mesta 

 Att få välja vem man ska få bo med 

 Att personerna kanske känner varandra eller vet hur hygienisk den andra är med 
städning osv 

 Eget kontrakt. 

 Att man kan lita på den man bor med. 

 Att man trivs med personen. 

 Att man trovs med den man bor med 

 Att man kan välja kompis som man ska bor med eller att det finns en online mötesplats 
där man kan träffa nya personer som ocksa söker lägenhet. 
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3 Ordentligt kök  

 väl utrustat kök,  

 Det är bra om kyl och frys är lite större så att det inte är ett litet frysfack bara (svårt att få 
in alla matvaror då). 

 ha ett stort gemensamt kök 

 Ordentligt kök. 

 En ordentlig köksyta. 

 köket är vältilltaget 

 Bra kök 

 Rymlig kyl och frys, 

 Varsit rum och ett ordentligt kök 

 gott utrymme för matlagning för varje person. 

 Stort kök ifall båda behöver laga med samtdigt. 

 ett rymligt kök 

 stor frys 

 Stort kök  

 Ett riktigt kök i lägenheten, ej kokvrå. 

 att kök och badrum är fräscha och anpassade för två personer som inte bor som ett 
"par". båda personer ska få lika mycket. 

 stort kök så att man även kan umgås tillsamman 

 Att ha något större kök än kokvrå kanske, framförallt förvarings utrymme. 
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4 Stort gemensamt rum 

 Stort vardagsrum 

 Bra och rymliga gemensamhetsutrymmen 

 Bra gemensamma utrymmen. 

 Bra gemensamhets utrymme 

 Yta i de gemensamma utrymmena. 

 Mycket utrymme 

 Stort vardagsrum 

 Att kunna ha ett gemensamt område. 

 ett vardagsrum så att man även kan umgås tillsamman 

 Att det finns gott om utrymme i de delade ytorna och att dom även eventuellt är 
möblerade i förväg. 
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5 Eget badrum, var för sig 

 två badrum och förvaring 

 Att det finns två badrum!! 

 - Tillgång till eget badrum. 

 Smart också om det finns två handfat på badrummet. 

 badrumsmöjligheter(dela på dusch, egen bajja), sovrum. 

 att kök och badrum är fräscha och anpassade för två personer som inte bor som ett 
"par". båda personer ska få lika mycket. 
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6 Förvaring 

 förråd/garderober för båda studenter, 

 Att det finns utrymme för kläder (garderober) tillräckligt för båda 

 bra förvaringsmöjligheter 

 Goda möjligheter till förvaring. 

 Att det finns förvaringsutrymme 
 

 

 


