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Studentbostadens tanke är att vara det bästa boendet under studietiden, 
det finns ingen annan typ av bostad som passar studenternas generella 
livsmönster med hög omflyttning och korta boendeperioder bättre. Men 
studentbostaden ska även passa studenternas mer individuella boende-
behov. En viktig och självklar faktor i utformandet och förvaltningen av en 
studentbostad är därmed hur studenter använder och föredrar sitt boende. 
Av den enkla anledningen bestämde vi oss på Studentbostadsföretagen 
att ta reda på det komplexa mönster som får en student att uppskatta och 
värdesätta sitt boende. 

Stommen i studien har varit att utgå från verkligheten. Ett helt fritt val ska-
par omöjliga premisser för både student och studentbostadsföretag. Efter-
som studiens syfte är att vara en viktig del i studentbostadens utveckling 
och ligga till grund för studentbostadsföretagens faktiska byggande har 
nuvarande villkor varit en viktig utgångspunkt. 

Resultatet är både förvånande och väntat. Studenterna är ingen homogen 
grupp och det märks på svaren vi fått. Få övergripande trender går att ana, 
medan de som finns är tydliga på gränsen till totala. Resultatet rymmer ett 
vitt spektra av önskemål, klagomål, hyllningar och problem. Studien har på 
så vis också fått fram ett antal aspekter av bostaden som upplevs som sär-
skilt viktiga respektive mindre viktiga.

Rapportens uppbyggnad

Studien är uppdelad i fyra delar där den första delen är en sammanfattning 
av en intervjustudie genomförd av Lunds universitet. De två efterföljande 
delarna sammanfattar den kvantitativa enkätstudien uppdelad i två delar: 
en som beskriver hur studenter bor idag och en som reder ut hur studen-
terna skulle vilja förändra sitt boende. I den fjärde och sista delen samman-
fattas resultatet i ett antal slutsatser.

INLEDNING: 

DET BÄSTA BOENDET UNDER STUDIETIDEN 
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OM STUDIEN

MED VERKLIGHETEN SOM UTGÅNGSPUNKT

Intervjustudie av Lunds universitet

Tanken till en studie om studenters boende började redan 2011 och sam-
ma år fick Lunds universitet uppdraget att genomföra en kvalitativ inter-
vjustudie om hur studenter vill bo. Den främsta frågeställningen då var om, 
och i så fall hur, studenterna i så kallade studentettor använder gemensam-
ma utrymmen i anslutning till bostaden. Dagens byggregelverk säger att 
om man bygger en studentetta får man göra inskränkningar i boendefunk-
tionerna, till exempel samvaro och matlagningsmöjligheter, om man kom-
penserar de minskade ytorna med ett gemensamt utrymme någon annan-
stans i fastigheten. Uppfattningen från många studentbostadsföretag är 
att dessa gemensamma kök, som det oftast handlar om, inte utnyttjas och 
därmed inte behövs eftersom studenterna faktiskt har matlagningsmöjlig-
heter, om än något mindre sådana, i den egna lägenheten.

Studien breddades genom att även lyfta andra frågor om studenternas 
mer generella upplevelse av boendet. För att belysa detta djupintervjuade 
Elisabeth Dalholm Hornyánszky, forskare vid Institutionen för designveten-
skaper vid Lunds Tekniska Högskola, studenter boende i studentbostäder 
i Lund, Göteborg, Falun, Stockholm och Umeå. Tanken bakom ortvalet var 
spridning, både geografiskt och storleksmässigt. Studien finns samman-
fattad i den här rapporten och är publicerad i sin helhet på vår webbsida: 
www.studentbostadsforetagen.se

Kompletterande enkätundersökning

För att testa och stärka den kvalitativa undersökningens resultat skicka-
des en enkät ut till studenter boende på samma orter och i samma typ 
av lägenheter som i intervjustudien. Enkätens frågor byggde vidare på 
de frågeställningar och slutsatser som intevjustudien kommit fram till, 
alla med utgångspunkten i hur studenter bor i dag och hur de utifrån sitt 
nuvarande boende skulle vilja förändra det. Att utgå från verkligheten har 
varit en viktig faktor i båda delarna av studien, då branschen ämnar bygga 
så som studenterna vill och kan bo föränkrat i rådande förutsättningara för 
ekonomi, regler etc. 

Enkäten skickades ut den 8 april 2013 och avslutades den 13 maj. Över 600 
studenter svarade på enkäten.

Enkätens resultat är i sammanställningen uppdelat i två delar; Hur studen-
ter bor idag och hur de skulle vilja förändra sin bostad. 
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1.1. Gemensamma utrymmen

Studien konstaterar tidigt att det vanligaste skälet 
för att man vill bo i en etta framför ett korridorrum 
är att man inte vill dela kök med andra. Ytterligare 
ett starkt skäl är att man vill ha en egen lägenhet 
vilket ett korridorrum inte kan uppfylla. 
Bland intervjupersonerna är det enbart ett fåtal 
som använder de gemensamma utrymmena som 
kök, festlokal, biljardbord, musikrum, etc. som finns 
i fastigheterna. Många känner inte heller till om 
det finns något utrymme de boende får utnyttja. 
Det upplevs också som otänkbart att använda ett 
gemensamt utrymme för större middagar för släkt 
och vänner. Andra typer av utrymmen för biljard, 
pingis och filmvisning efterfrågas inte heller.

1.2. Bostadens funktioner och utformning

Köket och matlagning lyfts fram som en viktig del 
av bostaden och det finns många synpunkter på 
kökens utformning, inredning och storlek. Det 
framhålls att köket skall vara komplett, det ska 
alltså finnas kyl, frys, plats för mikrovågsugn och en 
diskbänk med två hoar. Studenter som bor i äldre 
bostäder med äldre standard poängterar till exem-
pel bristen på avställningsytor som försvårande vid 
matlagning. De kök som finns i det nyare bestån-
det uppskattas överlag. 

Lägenhetens begränsade yta kräver flexibilitet i 
användandet. Det innebär att man dubbelnytt-
jar funktioner i lägenheten. Det vill säga att man 
exempelvis använder sängen som både sovplats 
och soffa eller att man äter vid ett soff- eller dator-
bord. Det nämns också att det är viktigt med olika 
möbleringsalternativ så man exempelvis kan flytta 
bordet som används för att studera till en annan 
plats när det kommer middagsbesök. 

I de minsta lägenheterna som ingått i studien är det 
svårt att få plats med både matbord och arbets-
plats. Drygt hälften av intervjupersonerna kombi-
nerar därför arbetsplats med matplats på olika sätt. 
Dock önskar man att det fanns plats för båda två. 

Vad gäller soffa, soffbord och TV upplevs det som 
trevligt men inget måste. Av intervjupersonerna 
har ungefär hälften soffa medan övriga har fåtölj 
eller annan sittmöbel. Ungefär en tredjedel har 
ingen TV utan använder datorn för att se det som 
intresserar dem.

Hälften av intervjupersonerna uppger att de 
umgås med sina vänner i den egna bostaden men 
några uppger att de föredrar att besöka vänner 
i deras hem då de har mer plats. Att umgås på 
café, lärosätet eller på staden är också vanligt. Det 
umgänget man har i den egna bostaden är främst 
förfest, fika eller se på TV och film.

1. SAMMANFAT TNING AV INTERVJUSTUDIE

HUR VILL STUDENTER BO?

Institutionen för designvetenskaper vid
Lunds Tekniska Högskola 

Hur vill studenter bo?
Studie av enrumslägenheter för Studentbostadsföretagen

Elisabeth Dalholm Hornyánszky

Studien i sin helhet finns på vår webb-
sida: www.studentbostadsforetagen.se
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Det är också viktigt att tänka på praktiska detaljer 
som var eluttag placeras och hur fönster oriente-
ras för att undvika exempelvis insyn. Köket lyfts 
också fram då man anser att det är viktigt med ett 
välplanerat och välutrustat kök med bra förvarings-
möjligheter och ventilation. 

1.3. Bostadens storlek

Några övergripande slutsatser om hur stor bostad 
studenterna efterfrågar är svårt att dra utifrån 
intervjupersonernas svar. Dock nämns badrummet 
oftast som den yta som kan minskas medan man 
anser att köket är den plats som behöver göras 
större. Majoriteten av de intervjuade prioriterar 
dock en lägenhet med mindre yta och lägre hyra 
än tvärtom. Hyresintervallet som de intervjuade 
betalar är idag mellan 2 300-4 900 kr/månad och 
några större ökningar kan man inte tänka sig. 
De runt 20 procent som svarat att de prioriterar 
en större bostad kan dock tänka sig en betydligt 
högre hyresökning till följd av att också få en större 
bostad. Som mest kan man tänka sig 1 000 kr/
månad i hyresökning. Dock poängteras att dagens 
hyra redan är på smärtgränsen för vad man klarar 
ekonomiskt. 

1.4. Läge

Valet av bostad påverkas också av läget i staden. 
Närhet till lärosätet värderas dock högre än närhe-
ten till stadens centrum. Det finns också en skill-
nad mellan större och mindre orter där studenter 
i Stockholm har varit tvungna att ta det man får 
medan man i Falun i något större utsträckning kan 
välja mellan olika bostäder.  

Bostäderna bör inte ligga för långt från centrum 
samtidigt som det ska finnas service som matbuti-
ker och kommunikationer i närheten. 

1.5. Studentbostaden är ett hem

Även om bostaden är tillfällig betyder den mycket. 
För många är studentbostaden det första egna 
hemmet som de kan rå över själva och uttrycka stil 
och identitet genom exempelvis möblering. Endast 
någon enstaka intervjuperson ser bostaden som 
en tillfällig väntan på att flytta till en ”riktig” bostad.
 
     

1.6. Rekommendationer för framtida byggnation

Studenterna har också fått svara på frågan vilka 
rekommendationer de har för utformningen av 
framtida studentbostäder. Den första generella re-
kommendationen är att sänka boendekostnaden. 
Studentbostäder skall vara enkla och praktiska och 
avkall kan göras på exempelvis vissa materialval. 
Vidare menar man att eftersom studenter har olika 
ekonomiska förutsättningar är det viktigt det finns 
ett mer varierat utbud av lägenheter. Det måste 
finnas såväl billiga lägenheter med enklare stan-
dard, som lite dyrare med högre standard. Även 
fler storleksmässiga variationer på bostäderna 
efterfrågas. 

Man vill heller inte dela utrymmen med andra 
vilket innebär att det är viktigt att tillgodose alla 
behov inne i bostaden. När man är i sin bostad 
vill man vara i fred, om inte annat för att kunna 
studera. 
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2.1. Hyra/disponibel inkomst

Medelhyran för de tillfrågade studenterna är 3 961 
kronor i månaden. För nästan alla ingår vatten i 
hyran och för hälften av studenterna ingår även 
bredband samt el. Möbler ingår oftast inte då en-
bart 14 procent anger detta. 

Inom studentbostadsbranschen finns olika sätt att 
betala hyra, med till exempel hyresfria månader un-
der sommaren.  70 procent av studenterna i under-
sökningen betalar dock hyra 12 månader om året, 
17 procent betalar under 10 månader och slutligen 
betalar 12 procent hyra 9 månader om året. 

Studenternas genomsnittliga disponibla inkomst 
är 11 209 kr per månad. I detta finns för majorite-
ten förmodligen CSN-lån och bidrag samt extra 
jobb under terminer och/eller sommaren.

Hur stor är din lägenhet?

Medel 26,5 kvm

Median 25 kvm

Vad har du för hyra idag?

Medel 3 961 kr/månad

Median 4 000 kr/månad

Vad är din 
disponibla inkomst?

Medel 11 209 kr/månad

Median 9 000 kr/månad

Utifrån din nuvarande eko-
nomiska situation, vad är 
den högsta hyran du har 
möjlighet att betala?

Medel 4 502 kr/månad

Median 4 500 kr/månad

Hur stor är din lägenhet?

Medel 26,5 kvm

Median 25 kvm

Vad har du för hyra idag?

Medel 3 961 kr/månad

Median 4 000 kr/månad

Vad är din 
disponibla inkomst?

Medel 11 209 kr/månad

Median 9 000 kr/månad

Utifrån din nuvarande eko-
nomiska situation, vad är 
den högsta hyran du har 
möjlighet att betala?

Medel 4 502 kr/månad

Median 4 500 kr/månad

Bredband El Möbler Vatten

46% 48%

14%

90%

Vad ingår i din hyra?

Annat (10%)
Uppvärmning
TV
Förråd
Gym
Parkering
Lokal
Försäkring

Hur många månader om 
året betalar du hyra?

12 månader 69%
10 månader 17%
9 månader  12%
Vet ej   1%

VAD INGÅR I DIN HYRA?

HUR MÅNGA MÅNADER OM ÅRET 
BETALAR DU HYRA?

VAD ÄR DIN DISPONIBLA INKOMST?

VAD HAR DU FÖR HYRA IDAG?

2. SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING

HUR STUDENTER BOR
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2.2. Yta/utformning

Medelytan för studenternas nuvarande bostad lig-
ger på 26,5 kvadratmeter och 90 procent bor själva 
i sin lägenhet. Endast 9 procent bor med sin partner 
och en procent, 8 studenter, bor med en kompis. 

De möbler som studenterna har möblerat med idag 
är säng, vilket inte kommer som en överraskning, 
den möbel som i princip alla har i dagsläget. De 
som inte valt säng som alternativ är förmodligen en 
del av de som istället valt alternativet bäddsoffa, 20 
procent. Drygt 70 procent har även köksbord, köks-
stolar samt bokhylla i sin lägenhet. Ungefär hälften 
av de tillfrågade möblerar vidare med TV (59 pro-
cent), soffbord (56 procent), TV-möbel och byrå (45 
procent) och soffa (44 procent). Även skrivbord är 
relativt vanligt med 37 procent. Andra möbler som 
endast ett fåtal respondenter har i sin bostad idag 
är bland annat småbord, hylla, skohylla, kontorsstol, 
spegel samt de två lite mer udda svaren i form av en 
vävstol samt ett vapenskåp. 

Vad gäller studenternas uppfattning huruvida de 
är nöjda med möjligheten att fritt möblera sin lä-
genhet är svaret att de är ganska nöjda då medel-
värdet hamnar över mitten på en femgradig skala, 
där ett är inte alls nöjd och fem är mycket nöjd.

Hur stor är din lägenhet?

Medel 26,5 kvm

Median 25 kvm

Vad har du för hyra idag?

Medel 3 961 kr/månad

Median 4 000 kr/månad

Vad är din 
disponibla inkomst?

Medel 11 209 kr/månad

Median 9 000 kr/månad

Utifrån din nuvarande eko-
nomiska situation, vad är 
den högsta hyran du har 
möjlighet att betala?

Medel 4 502 kr/månad

Median 4 500 kr/månad

 1%  Bor med en kompis
     9%  Bor med min partner
90%  Bor själv

Hur många personer 
bor i din bostad?

Vilka möbler har 
du i din bostad?

94%

76%

73%

72%

59%

56%
51%

45%

Säng

Bokhylla

Köksstolar

Köksbord

TV

So�bord

Garderob

Byrå

TV-möbel

So�a

Skrivbord

Fåtölj

Bäddso�a

Datorbord

45%

44%
37%

25%

20%

17%

Hur nöjd är du med möjligheten 
att fritt möblera din lägenhet?

5. Mycket nöjd                           3,151. Inte alls nöjd

HUR MÅNGA BOR I DIN BOSTAD?

HUR STOR ÄR DIN BOSTAD?

HUR NÖJD ÄR DU MED MÖJLIGHETEN 
AT T FRIT T MÖBLERA DIN BOSTAD?

VILKA MÖBLER HAR DU I DIN BOSTAD?
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2.3. Aspekter av bostaden

Överlag är studenterna nöjda med sin bostad. På 
en skala mellan ett och fem där ett är inte alls nöjd 
och fem är mycket nöjd får bostaden överlag 3,98 i 
genomsnittligt betyg. Bostadens storlek får ett lite 
lägre betyg (3,43) och bostadens hyra ytterligare 
lite lägre (2,75). För bostadens placering i förhållan-
de till studenternas utbildningslokaler blir betyget 
3,84 och vad gäller läget i förhållande till centrum 
något lägre med 3,58. De studenter som hade möj-
lighet att välja mellan olika bostäder är mer nöjda 
med bostaden överlag än de som tog den första/
enda bostaden den fick. 

När studenterna får välja en enskild faktor som de 
ser som det bästa med sin bostad anger de flesta 
läget. Läget är inte alltid detsamma som nära läro-
sätet eller centrum, även om det är vanligt. Läget 
kan även betyda närhet till naturen, ett motionsspår, 
en matbutik eller ett trevligt område. Därefter väl-
jer flest standarden. På en relativt jämn tredjeplats 
kommer planlösningen, området, hyran, bra kök 
samt storlek. Därefter följer faktorerna att det finns 
bra kommunikationer, att det är ett eget boende, 
badrummet, balkong, förvaring samt att det är ljust. 
Faktorer som enbart anges som det bästa av ett fåtal 
personer är gemensamma lokaler, högt i tak, gym, 
möblerad bostad, att det är en bostad, att det är 
tryggt, kort kötid samt att det är individuellt.

Följdfrågan till vad studenterna anser vara det 
bästa med sin bostad blir rimligen vad de anser 
vara det sämsta. De flesta anger hög hyra som det 
sämsta med sin bostad, ofta i förhållande till bosta-
dens yta. Tätt följt därefter kom att det var för litet. 
Även kökets utformning, läget samt låg standard 
är det flera som anser vara det sämsta med bosta-
den. Lyhört, dålig ventilation, planlösningen, dåligt 
tempererad, brist på förvaring samt avsaknaden av 
fläkt i köket är också aspekter som studenterna är 
missnöjda med. 

Hur nöjd är du med olika 
aspekter av bostaden?

5. Mycket nöjd

1. Inte alls  nöjd

3,98 Bostaden överlag

3,84 Läget i förhållande till lärosätet

3,58 Läget i förhållande till centrum

3,43 Storleken

2,75 Hyran

Vad är det bästa 
med din bostad?

Läget

Hög 
standard

Planlösningen

Området
Storleken

Hyran

Bra kommunikationer

Badrummet

Bra kök

Eget 
boende

Balkongen

Vad är det sämsta 
med din bostad?

För litet

Kökets utformning

Läget

Lyhört

Låg standard Ingen �äkt 
i köket

Dålig ventilation

Planlösningen

HUR NÖJD ÄR DU MED OLIKA AS-
PEKTER AV DIN BOSTAD?

VAD ÄR DET BÄSTA MED DIN BOSTAD?

VAD ÄR DET SÄMSTA MED DIN BOSTAD?
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48 procent av de tillfrågade hade möjlighet att 
välja mellan olika bostäder som passade deras 
behov när de valde att flytta in i den bostad de bor 
i idag, medan 52 procent tog den första bostad de 
blev erbjudna. 

När studenterna valde att flytta in i den bostad de 
bor i dagsläget angavs följande tre faktorer som 
i princip lika viktiga; läget i förhållande till utbild-
ningslokaler, bostadens standard och bostadens 
hyra. Samtliga tre fick ett genomsnittligt värde strax 
under fyra, på en skala där fem är viktigast. Bosta-
dens storlek hamnade strax efter de tidigare nämn-
da. De yttre omgivningarna samt läget i förhållande 
till centrum hamnade på 3,39 respektive 3,33 på 
skalan. Den aspekt som var minst viktig vid valet av 
bostaden var läget i förhållande till vänner/partner/
familj. Andra faktorer som enbart angavs av ett fåtal 
i den fria texten var bland annat planlösningen, 
avstånd till matbutiker och ett eget kök. 

48% 52%

Hade du möjlighet att 
välja din bostad??

NEJ
90%

JA

Hur viktigt var olika aspek-
ter när du valde din bostad?

5. Mycket viktigt

1. Inte viktigt alls 

3,95  Läget i förhållande till lärosätet
3,92  Bostadens standard
3,89  Hyran
3,62  Storleken
3,39  De yttre omgivningarna
3,33  Läget i förhållande till centrum
2,64  Läget i förhållande till vänner/familj/partner

HADE DU MÖJLIGHET AT T 
VÄLJA DIN BOSTAD?

HUR VIKTIGT VAR OLIKA ASPEKTER NÄR DU VALDE DIN BOSTAD?
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2.4. Kök och matlagning

Köket är en viktigt del av studenternas bostad 
och används flitigt för matlagning. 30 procent av 
respondenterna tillreder mat som till exempel mid-
dag i sin lägenhet varje dag och 55 procent gör det 
de flesta dagar i veckan. 11 procent gör det någon 
dag i veckan och enbart 3 procent mer sällan. Al-
ternativet aldrig fick noll svar.

Vad gäller lunch så äter 76 procent oftast medtagen 
och/eller hemlagad mat. 12 procent äter lagad mat 
på lunchrestaurang, 7 procent uppger att de oftast 
köper något mindre som en macka eller yoghurt 
och 4 procent uppger att de oftast inte äter någon 
lunch alls. På frågan kring hur kökets utformning 
i dagsläget överensstämmer med studenternas 
behov så blir svaret att det överensstämmer relativt 
bra, medelvärde 3,16 på en femgradig skala.

55%

Hur ofta tillreder du 
mat i din lägenhet?

30%

11% 3%

Varje dag

De �esta dagar i veckan

Någon dag i veckan

Mer sällan

Hur och var äter du lunch?

Äter oftast medtagen/hemlagad mat

Köper oftast lagad mat på lunchrestaurang

Köper oftast något mindre, som macka eller yoghurt

Äter oftast ingen lunch

Annat

76%

12%
7%

4%
2%

Hur överensstämmer kökets ut-
formning med dina behov?

5. Helt och hållet                           3,161. Inte alls 

HUR OFTA TILLREDER DU 
MAT I DIN LÄGENHET?

HUR ÖVERENSSTÄMMER 
KÖKETS UTFORMNING MED DINA BE-
HOV?

HUR OCH VAR ÄTER DU LUNCH?
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2.5. Umgänge

Vad gäller umgänge i sin lägenhet och hur ofta 
man umgås med sina vänner i lägenheten är det 
en stor andel av studenterna som inte har ett frek-
vent umgänge i bostaden. De flesta umgås med 
sina vänner i bostaden några gånger i månaden, 
över hälften med 51 procent anger detta och 29 
procent anger att det händer mer sällan. 12 pro-
cent uppger att man umgås flera gånger i veckan 
och 7 procent svarar att de aldrig umgås med 
vänner i studentbostaden. Bara en procent umgås 
med sina vänner i bostaden varje dag.

2.6. Studier

Knappt hälften av studenterna anger sin bostad 
som den plats där de oftast studerar, bortsett från 
den schemalagda undervisningen. Därefter anger 
36 procent att de studerar i studierum eller dylikt 
på skolan. Biblioteket  anger 13 procent som som 
sin vanligaste studieplats och följande tre får 1-2 
procent vardera; på café, restaurang eller dylikt, i 
studierum i anslutning till min bostad eller annan 
plats. I svarsalternativet annan plats nämns bland 
annat hos vänner, studentkåren och träningsan-
läggningen.

På frågan om var de helst studerar anger flest (41 
procent) att de väljer i studierum eller dylikt på 
skolan. 35 procent anger sin bostad som val. Där-
efter följer biblioteket (16 procent) samt på café, 
restaurang eller dylikt, i studierum i anslutning till 
min bostad som får 3 procent vardera. 

Dagligen Flera 
gånger i 
vecklan

Några 
gånger i 

månaden

Mer sällan

1%
12%

51%
90%

Hur ofta omgås du med 
dina vänner i din bostad?

Aldrig

29%

7%

BiblioteketI studierum 
eller liknande 

på skolan

I min 
bostad

På café, 
restaurang eller 

liknande

90%

Var studerar du oftast? 

I studierum i 
anslutning till 

min bostad

36%

46%

1%

13%

1%

Var studerar du när du 
studerar i din bostad?

3%

Vid matbordet

Vid skriv-/datorbordet 

I so�an

I sängen

Studerar aldrig i min bostad

Annan plats

32%

30%

13%

21%

1%

HUR OFTA UMGÅS DU MED 
VÄNNER I DIN BOSTAD?

VAR STUDERAR DU OFTAST?

VAR STUDERAR DU NÄR DU STUDERAR I DIN BOSTAD?
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2.7. Gemensamma utrymmen

Drygt hälften av studenterna uppger att de har 
gemensamma utrymmen i anslutning till sin bo-
stad som de har möjlighet att utnyttja. 32 procent 
svarar att de inte har det och 12 procent vet inte 
om de har det.

Den typ av gemensamma utrymmen som är van-
ligast förekommande är en festlokal och därefter 
gym, studierum och bastu. Efter dessa alternativ 
nämns uppehållsrum/vardagsrum/lounge samt 
biljardrum och kök. Mindre vanligt är pingisrum 
och sporthall. Övriga alternativ som nämns av ett 
fåtal personer är uthyrningslägenhet, hobbyrum 
samt en gemensam takterass.

Näst intill hälften, 45 procent av studenterna, upp-
ger att de aldrig nyttjar de gemensamma utrymmen 
som finns. 33 procent svarar att de använder de mer 
sällan och 15 procent någon gång i månaden. De 
som använder utrymmena frekvent är få, 5 procent 
använder dem flera gånger i veckan och endast 2 
procent använder de några gånger i veckan. 

De gemensamma utrymmen som används mest är 
gym, festlokal samt studierum (21, respektive 18 
och 17 procent). Bastu används av 9 procent, bil-
jardrum av 5 procent och köket av 3 procent. Ping-
isrum och sporthall anges endast av 2 procent.

Finns det gemensamma utrym-
men i anslutnig till din bostad 
som du har möjlighet att nyttja?

JA  56%

NEJ  32%

VET EJ  12%

90%

Vilka gemensamma utrymmen 
har du tillgång till?

24%

56%

32%

38%

27%

9%

46%

37%

Kök

Festlokal

Uppehållsrum

Studierum

Biljardrum

Pingisrum

Gym

Bastu

Sporthall

Annat

3%

4%

Hur ofta använder du de 
gemensamma utrymmena?

Aldrig
Mer sällan
Någon gång i månaden
Någon gång i veckan
Flera gånger i veckan

5%

45%

33%

15%

2%
5%

FINNS DET GEMENSAMMAN UTRYM-
MEN I ANSLUTNING TILL DIN BOSTAD 
SOM DU HAR MÖJLIGHET AT T UT-
NYT TJA?

VILKA GEMENSAMMAN UTRYM-
MEN HAR DU TILLGÅNG TILL?

HUR OFTA ANVÄNDER DU DE 
GEMENSAMMA UTRYMMENA?
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3.1. Hyra och storlek

I förhållande till sin nuvarande bostad skulle 27 
procent kunna tänka sig att bo på en mindre yta 
om det även innebar en lägre hyra. De som svarat 
ja på frågan bor för närvarande i genomsnitt i en 
bostad som är 27 kvadratmeter och betalar drygt 
4 000 kronor i månaden i hyra. Det är därmed en 
yta som är något över dagens snitt (26,5 kvm) men 
med en hyra som matchar det övergripande ge-
nomsnittet (3 962kr/månad). 

42 procent skulle kunna tänka sig att bo i en bo-
stad som är större än sin nuvarande bostad och 
därmed även betala mer i hyra. Dessa studenter 
bor idag på genomsnittliga 24,7 kvadratmeter, 
vilket är mindre än genomsnittsytan. Den genom-
snittliga hyran för de som vill bo större är idag 
ungefär samma som både genomsnittet generellt 
och för de som vill bo mindre. 

I ett scenario där studenterna fick välja olika lägen-
hetstyper med tillhörande hyra valde flest studen-
ter alternativ mellan 20 kvm för 3 600/månad och 
30 kvm för 4 700kr/månad. Totalt sett hamnade 77 
procent av studenterna i detta spann med en rela-
tiv jämnt fördelning över de olika alternativen, som 
förutom de ovan nämnda även innefattar 25 kvm 
för 4 200kr/månad.

De övriga alternativen har låga procenttal, 10 kvm 
för 2 600kr/månad väljs av 3 procent, 15 kvm för 3 
100 kronor/månad väljs av 6 procent, 35 kvm för 5 
300 kr/månad väljs av 7 procent, 40 kvm för 6 000 
kr/månad väljs av 3 procent och ytterligare 3 pro-
cent kan tänka sig att bo ännu större, och därmed 
även dyrare. 

De som väljer något av alternativen från 2 600 kro-
nor/månad upp till 25 kvm för 4 200 kronor/månad 
väljer i de absolut flesta fall ett alternativ som är 
mindre än deras genomsnittliga bostad idag. Det 
är dessutom många som med sina val går ner i 

JA NEJ
27%

73% 90%

NEJ

42%
58%

90%

JA

KAN DU TÄNKA DIG AT T BO I EN 
MINDRE BOSTAD OM DET ÄVEN 
INNEBÄR EN LÄGRE HYRA?

KAN DU TÄNKA DIG AT T BO I EN STÖRRE 
BOSTAD OM DET ÄVEN 
INNEBÄR EN HÖGRE HYRA?

3. SAMMANSTÄLLNING ENKÄTUNDERSÖKNING: HUR 

Utifrån din ekonomiska situ-
ation, vilken av följande bo-
städer hade du bott i om den 
låg på samma plats som din 
nuvarande bostad

10kvm 
2 600 kr/månad 3%

15kvm 
3 100 kr/månad

20kvm 
3 600 kr/månad

25kvm 
4 200 kr/månad

30kvm 
4 700 kr/månad

35kvm 
5 300 kr/månad

40kvm 
6 000 kr/månad

Större 
Dyrare

6%
27%

28%

22%

7%

3%

3%

UTIFRÅN DIN NUVARANDE EKONOMISKA SI-
TUATION, VILKEN AV FÖLJANDE BOSTÄDER 
HADE DU VALT OM DEN LÅG PÅ SAMMA 
PLATS SOM DIN NUVARANDE BOSTAD?

JA NEJ
27%

73% 90%

NEJ

42%
58%

90%

JA
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hyra jämfört med deras nuvarande hyra. Undan-
taget är de som valt 25 kvm för 4 200/månad, där 
hyran överensstämmer i ganska stor grad med hur 
de bor och betalar idag. De som valt de lite större 
alternativen går upp i både hyra och bostadsyta 
jämfört med sina bostäder idag. 

De som hade möjlighet att välja sin nuvarande 
bostad väljer i större grad än andra grupper alter-
nativet 25 kvm för 4 200 kronor/månad, hela 36 
procent väljer detta alternativ utav de totalt åtta 
alternativen som finns att välja på. Det är det alter-
nativ som ligger närmast såväl deras nuvarande 
genomsnittliga bostadsyta som deras hyra. 

De som inte hade möjlighet att välja sin nuvarande 
bostad är mer intresserade av alternativen som är 
något större/dyrare eller mindre/billigare än ge-
nomsnittet, det vill säga 20 kvm för 3 600kr/månad 
eller 30kvm/för 4 700 kr/månad. 

Den högsta genomsnittliga hyran som studenterna 
anger att de utifrån sin nuvarande ekonomiska 
situation har möjlighet att betala är  4 502 kronor 
i månaden, även om svaren varierar från 1 500 till 
10 000 kr/månad. De tio procent som kan tänka sig 
att betala lägst hyra, kan i genomsnitt betala 2 976 
kronor i månaden för en bostad. De tio procenten 
som kan tänka sig att betala högst hyra, kan höja sig 
till 6 667 kronor per månad. De internationella stu-
denterna ligger aningen högre än genomsnittet och 
kan tänka sig att max betala 5 420 kronor i månaden 
i snitt för en bostad. 

Hyra idag - kr/månad Max hyra - kr/månad Bostadsyta idag

10 kvm/2 600kr 3 192 3 814 25,5

15 kvm/3 100kr 4 286 3 714 24,8

20 kvm/3 600kr 3 803 4 224 26,9

25 kvm/4 200kr 4 070 4 500 27,1

30 kvm/4 700kr 4 094 4 808 26

35 kvm/5 300kr 4 181 4 997 26,6

40 kvm/6 000kr 4 297 7 569 24,7

Större och dyrare 3 879 5 633 28,4

GENOMNSIT TLIG HYRA OCH YTA PÅ BOSTADEN IDAG, 
SAMT TÄNKBAR MAXHYRA FÖRDELAT PÅ VAL AV OLIKA BOSTÄDER:

10 kvm
 2 600kr/månad

15 kvm
3 100 kr/månad

20 kvm
3 600kr/månad

25 kvm
4 200 kr/månad

30 kvm
4 700kr/månad

35 kvm
5 300kr/månad

40 kvm
6 000kr/månad

Större
Dyrare

2%
4%

3%
4%

7%
7%

17%

27%

36%
20%

27%
28%

6%
6%

2%
4%

27%

Kunde välja nuvarande bostad

Kunde ej välja nuvarande bostad

VILKEN BOSTAD HADE DU VALT?

10 kvm
 2 600kr/månad

15 kvm
3 100 kr/månad

20 kvm
3 600kr/månad

25 kvm
4 200 kr/månad

30 kvm
4 700kr/månad

35 kvm
5 300kr/månad

40 kvm
6 000kr/månad

Större
Dyrare

2%
4%

3%
4%

7%
7%

17%

27%

36%
20%

27%
28%

6%
6%

2%
4%

27%

Kunde välja nuvarande bostad

Kunde ej välja nuvarande bostad

Hur stor är din lägenhet?

Medel 26,5 kvm

Median 25 kvm

Vad har du för hyra idag?

Medel 3 961 kr/månad

Median 4 000 kr/månad

Vad är din 
disponibla inkomst?

Medel 11 209 kr/månad

Median 9 000 kr/månad

Utifrån din nuvarande eko-
nomiska situation, vad är 
den högsta hyran du har 
möjlighet att betala?

Medel 4 502 kr/månad

Median 4 500 kr/månad

UTIFRÅN DIN EKONOMISKA SITUATION, 
VAD ÄR DEN HÖGSTA HYRAN DU HAR 
MÖJLIGHET AT T BETALA?

Tabellen visar genomsnitt-
lig hyra idag, högsta hyra 
man kan tänka sig utifrån 
sin nuvarande ekonomiska 
situation samt vilken yta 
man bor på i dagsläget, 
fördelat på vilket alternativ 
man valt på frågan ” Utifrån 
din nuvarande ekonomiska 
situation, vilken av följande 
bostäder hade du valt om 
den låg på samma plats 
som din nuvarande bostad?
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3.2. Utformning

En studentlägenhet med en genomsnittlig kva-
dratmeter yta på 26,5 kvadratmeter rymmer av 
förklarliga skäl inte alla typer av möbler. Var fjärde 
student har till exempel valt bort ett skrivbord 
på grund av platsbrist. Även soffa och fåtölj har 
valts bort av strax över 30 procent av studenterna. 
Överlag är det sittplatser och olika typer av bord 
som valts bort, tätt följt av olika förvaringsmöbler 
såsom byrå eller garderob. Man får anta att dessa 
möbler, och dess funktioner, antingen hade varit 
önskade eller att funktionen förflyttats till en an-
nan möbel, till exempel att köksbordet fungerar 
även som skrivbord.
 
Gällande lägenhetens yta och planlösning är det 
bara ett område som en majoritet av studenterna 
tycker kan göras större utifrån premissen att bosta-
dens minskade eller ökade yta skulle innebära sam-
ma förändring av hyran. Området i fråga är plats för 
matlagning och måltid som 52 procent av studen-
terna angett kan bli större. Även plats för samvaro 
är det många som vill öka. De områden som flest vill 
minska är dels badrummet som 37 procent tycker 
kan göras mindre och dels hall med avhängnings-
möjligheter som en av fem tycker kan göras mindre. 
Internationella studenter tycker dessutom att dessa 
områden kan minska i större utsträckning än reste-
rande studenter. Överlag tycker annars majoriteten 
att områdenas storlek är bra som de är. 

37%

4%

7%

16%

8%

20%

47%

Badrummet

Plats för sömn och vila

Plats för matlag-
ning och måltid

Plats för hemarbete

Plats för samvaro

Hall och av-
hängningsmöjligheter

52%

28%

59%

75%
21%

56%

45%

64%
16%

41%

5%

Vilka ytor tycker du kan minskas i din 
bostad, med följden att hyra blir lägre?

Kan bli mindre
Bra som det är
Kan göras större

Har du valt bort någon möbel 
på grund av platsbrist?

40%

34%

31%

26%

23%

23%

20%

19%

Skrivbord

Fåtölj

So�a

Byrå

So�bord

Köksbord

Datorbord

Kökstolar

TV-möbel

Bokhylla

Garderob

TV

Bäddso�a

Säng

19%

18%

18%

12%

10%

5%

HAR DU VALT BORT NÅGON MÖBLER 
PÅ GRUND AV PLATSBRIST?

VILKA YTOR TYCKER DU GÅR AT T GÖRA MINDRE, 
MED FÖLJDEN AT T HYRAN BLIR LÄGRE?
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3.3. Aspekterna av bostaden 

Om studenterna skulle välja en ny bostad idag 
skulle hyran vara den faktor som hade högsta 
prioritet. Studenterna fick sammanlagt rangordna 
sju olika faktorer från ett till sju, där 1 hade högsta 
prioritet och 7 lägsta prioritet. Bostadens hyra har i 
genomsnitt rankats som 2,36 vilket gör att det blir 
den i genomsnitt allra viktigaste faktorn. Näst där-
efter hamnar bostadens standard som rankas på 
3,13 och bostaden storlek hamnar på tredje plats 
där den rankas som 3,42 i snitt.

När det kommer till läget är det närheten till utbild-
ningslokalerna som är viktigast. Den rankas som 
4,12 jämfört med närheten till centrum som rankas 
på 4,58 och närheten till vänner/partner och familj 
som hamnar längst ner med en snittrankning på 
5,25. Däremellan hamnar de yttre omgivningarna 
som rankas på 5,14.

Det som allra flest skulle vilja förändra med sin 
bostad är köket, dels vill man öka ytan generellt 
och bänkytan specifikt, men man vill också ha full 
frys, ugn, bättre ventilation och högre standard på 
vitvarorna. Många anger i samband med önskan 
om ett större kök att man kan minska badrummets 
yta. Bättre ventilation i hela bostaden är också högt 
eftertraktat. Drygt tio procent av de svarande vill 
också att lägenheten ska vara större generellt samt 
addera en balkong till bostaden. 

3.4. Kök och matlagning

Det studenterna helst skulle vilja förändra i sitt 
kök är att ha tillgång till mer bänkyta för matlag-
ning och förvaring. Även större kök generellt är 
efterfrågat, vilket på många sätt hänger ihop med 
önskemålet om mer yta för matlagning. Även mer 
förvaring för grytor, bestick och hushållsapparater, 
efterfrågas av flera. 

Bland svaren märks även en genomgående ef-
terfrågan på bättre och större vitvaror. Tillgång 
till ugn och frys, eller större ugn och frys är högst 
på mångas önskelista. Även tillgång till fläkt och 
bättre ventilation efterfrågas av många. 

Om du skulle flytta till en ny 
bostad idag, hur skulle du 
prioritera olika aspekter?

Högsta prioritet

Lägsta prioritet

1. Hyran (2,36)

2. Bostadens standard  (3,13)

3. Bostadens storlek  (3,42)

4. Läget i förhållande till lärosätet  (4,12)

5. Läget i förhållande till centrum  (4,58)

6. Yttre omgivningar  (5,14)

7. Läget i förhållande till vänner/familj/partner  (5,25)

Vad skulle du vilja för-
ändra med din bostad?

Större/bättre kök
Mer förvaring
Bättre ventilation

Balkong

Andra vitvaror

Större bostad

Nya ytskikt

Hur skulle köket bättre 
kunna passa dina behov?

Mer bänkyta
Frys

Större Bättre förvaring
Större kylskåp

Bättre spis Ugn

Bättre ventilation

OM DU SKULLE FLYT TA TILL EN 
NY BOSTAD IDAG, HUR SKULLE 
DU PRIORITERA OLIKA ASPEKTER?

HUR SKULLE KÖKET KUNNA 
PASSA DINA BEHOV BÄT TRE?

VAD SKULLE DU VILJA FÖRÄNDRA 
MED DIN BOSTAD?
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3.5. Umgänge

En övertygande majoritet på 71 procent vill kunna 
umgås mer med sina vänner i sin bostad än vad de 
gör idag. Anledningarna är flera, men 40 procent 
anger att det är på grund av platsbrist i lägenheten. 
Många säger också att det beror på tidsbrist eller hur 
man bor geografiskt i förhållande till sina vänner.

De internationella studenterna vill i ännu högre 
grad kunna umgås mer med sina vänner i sin egen 
bostad (83 procent) och anger även i större grad 
platsbrist i sin lägenhet som främsta anledning till 
varför man inte umgås mer i sin egen bostad. Även 
de som inte hade möjlighet att välja sin bostad 
vill kunna umgås mer med sina vänner i större ut-
sträckning, 76 procent, medan samma siffra för de 
som kunde välja sin bostad är lägre på 66 procent. 

Det är bara 14 procent som helst umgås med sina 
vänner i sin egen bostad. Umgänge i sina vänners 
bostad eller på café/restaurang är vanligast och 
väljs av 31 respektive 33 procent av responden-
terna. Även utbildningslokalerna är ett mer popu-
lärt alternativ än sin egen bostad med 19 procent 
av respondenterna. Bland alternativ angivna av 
studenterna under Annan plats är umgänge i sam-
band med sport och andra aktiviteter vanligt. 

3.6. Studier

De ställen där studenterna helst vill studera på är i 
studierum eller liknande på lärosätet (41 procent) 
och i bostaden (35 procent). Att studera utanför 
bostaden eller lärosätet är ovanligt, endast tre 
procent tycker om att studera på ett café eller lik-
nande, eller i ett studierum i anslutning till bosta-
den. 16 procent föredrar att studera på biblioteket. 
Bland de internationella studenterna är man mer 
benägen att studera i sin bostad, hela 52 procent 
anger detta som platsen där man helst studerar 
och istället studerar man mindre på lärosätet och 
studierum i anslutning till det. 

Skulle du vilja umgås mer 
med dina vänner i din egen 
bostad än vad du gör idag?

JA  71%

NEJ  29%

Var har du helst det vardagliga 
umgänget med dina vänner?

I min bostad 14%

I deras bostad

På café,  restaurang, 
pub eller dylikt

I mina 
utbildningslokaler

Annan plats

31%

33%

19%

3%

SKULLE DU VILJA UMGÅS MER MED 
DINA VÄNNER I DIN EGEN BOSTAD 
ÄN VAD DU GÖR IDAG?

VAR HAR DU HELST DET VARDAGLIGA 
UMGÄNGET MED DINA VÄNNER?

BiblioteketI studierum 
eller liknan-
de på skolan

I min 
bostad

På café, 
restaurang 

eller liknande

90%

Var studerar du oftast och helst? 

I studierum i 
anslutning till 

min bostad

36%
41%

46%

35%

1% 3%

13% 16%

1% 3%

Studerar oftast
Studerar helst
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4.1. Bostadens funktioner och utformning  
Större kök och flexibilitet

En av de generella slutsatser som går att dra är att 
köket och matlagning är en mycket viktig del av 
bostadens funktioner. De flesta studenter lagar 
ofta mat i hemmet och vill därför att köket ska vara 
välutrustat och anpassat efter deras vanor och 
behov. Det som främst efterfrågas är mer yta ge-
nerellt och mer bänkyta specifikt. Även bättre och 
större vitvaror efterfrågas.

Då ytan i en studentetta ofta är begränsad vill 
studenterna ha bättre flexibilitet vad gäller möb-
leringsalternativ och planlösning. Planlösningen 
framhålls gärna som en av de bästa sakerna med 
bostaden om den är bra och som en av de sämsta 
sakerna om den är dålig, vilket visar på hur viktig 
den är. 

Att bostaden används som studieplats framkom-
mer tydligt, både vad gäller var studenterna 
studerar i nuläget och var de helst skulle vilja stu-
dera. Nästintill alla studerar i bostaden, men vissa 
mycket och andra lite. Flexibiliteten är viktigt för 
att kunna passa flera olika behov. 

Bostaden är idag inte den plats där studenterna 
oftast umgås med sina vänner, och studenterna 
önskar att det kunde göra det mer än vad de 
kan i dagsläget. Hinder för detta är bland annat 
platsbrist, men även tidsbrist nämns. Man skulle 
kunna tänka sig att ytan som saknas för umgänge 
i bostaden kompenseras med de gemensamma 
utrymmen, men det framkommer tydligt att man 
inte kan tänka sig att umgås med vänner och familj 
i utrymmen som delas med andra. 

Av de möbler som valts bort på grund av platsbrist 
är det främst olika typer av bord/ytor och sittplat-
ser som fått ge vika för andra möbler. I intervjustu-
dien framkommer det att många använder samma 
yta för olika saker, till exempel blir sängen en soffa 
vid besök och köksbordet omvandlas lätt till ett 
skrivbord. De möbler som valts bort kan med an-
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dra ord kompenseras i stor utrsäckning av andra 
möbler i bostaden. Att öka flexibiliteten kan med 
andra ord vara lika funktionellt som att öka ytan.

4.2. Hyra och storlek 

Valuta för pengarna

Bostadens yta och standard är tätt sammankopp-
lad med hur man ser på sin hyra. Många av de som 
är missnöjda med sin hyra är det i samband med 
vad man får för pengarna. Detta stärks till exempel 
av den stora andel som kan tänka sig att betala en 
högre hyra i samband med att man får en större 
bostad. Samtidigt finns det grupper som vill bo 
mindre och billigare, även de stora i antalet. Detta 
tyder på att det är en diversifierad målgrupp med 
olika behov, prioriteringar och ekonomi. När man 
tittar på hur studenterna skulle prioritera olika 
faktorer vid valet av en ny bostad är hyran det allra 
viktigaste, tätt följt av standard och storlek. Hyran 
verkar därför vara den viktigaste faktorn enskilt, 
men även i förhållande till produkten man får. 

Studenternas betalningsförmåga varierar stort och 
är inte så homogen som ofta anges . Det syns dels 
på den maxhyra man kan tänka sig, genomsnittet 
är 4 500 kronor/månaden men variationen bland 
svaren är stor. Det syns även på det stora antal som 
kan tänka sig att betala mer för en större bostad. 
Den varierande svarsbilden visar även att en dryg 
tredjedel vill ha en mindre bostad med en lägre 
hyra. Fortsatt är hyran starkt kopplad till produkten 
oavsett om den är högre eller lägre. Om studenten 
är beredd att betala mer blir också kraven på bo-
staden högre, både gällande yta och standard. 

Som tidigare sagts är kökets storlek något som 
många upplever skulle behöva öka. Däremot skulle 
badrummet kunna göras mindre enligt responden-
terna i bägge undersökningarna. Sambandet finns 
och nämns av flera; ett minskat badrum skulle 
innebära större kök på samma yta som deras nuva-
rande bostad. 
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4.3. Läge
Olika definitioner av ”ett bra läge”

Det de flesta idag uppskattar med sin bostad är 
läget. Ett läge nära lärosätet ifråga rankas mycket 
högt och anses viktigare än läget i förhållande till 
centrum. Men än en gång visas en stor variation 
i studenternas uppfattning, ett bra läge kan vara 
nära naturen eller mitt inne i stan. Det kan vara 
granne med lärosätet eller långt från studentlivets 
ljud och livsstil. En del uppskattar att bo bland bara 
studenter medan andra tycker det är skönt att bo 
bland ”vanliga” lägenheter. Ska man dra någon 
slutsats om vad som anses vara viktigare än något 
annat får rankingen ligga som grund och därmed 
är närhet till lärosätet mest uppskattat. 

4.4. Gemensamma utrymmen 
Ett onödigt ont

Det framkommer tydligt i båda studierna att 
många studenter har tillgång till gemensamma 
utrymmen, men att få använder dem. Man vill 
inte gärna dela utrymmen med andra och man 
umgås, studerar och äter hellre i sin egen bostad. 
I intervjustudien förklarar flera att man flyttade till 
en egen bostad för att ha sitt eget och/eller slippa 
gemenskapen som ett korridorboende för med sig, 
och detta kan vara förklaringen till att de gemen-
samma utrymmen sällan används. De gemensam-
ma utrymmen som används är ofta utrymmen som 
även utanför bostaden delas med flera, till exempel 
gym och studierum. Med tanke på hur studenterna 
efterfrågar större bostäder, lägre hyra och även 
dessa två i föhållande till varandra känns gemen-
samma utrymmen som en fördyrande onödighet 
då de sällan används. 

4.5. Studentbostaden som hem 
En del av studieupplevelsen

Studentbostaden är en viktig del i helhetsupple-
velsen av studietiden. Den är ofta det första egna 
hemmet och betyder mycket. Som populationen i 
stort är även studenter en heterogen gupp varför 
olika typer av bostäder behövs för att möta den 
diversifierade efterfrågan.

4.6. Sammanfattande analys 
Efterfrågad variation och behov av ökat produktutbud

Den generella slutsatsen för de båda studierna och 
dess resultat är att det är svårt att dra några gene-
rella slutsatser. Variationen bland svaren är påtaglig 
och det finns lika många åsikter och smaker som 
det finns respodenter. 

Att det behövs en större variation bland student-
bostäderna är tydligt; mindre, större, billigare, 
dyrare, nära lärosätet eller nära naturen. Preferen-
serna är spridda och därför måste även produktur-
valet vara detsamma. 

Att säga att studenterna är en grupp som har en 
viss summa i inkomst och kan betala en viss sum-
ma varje månad i hyra blir fel, både billigare och 
dyrare bostäder än vad som erbjuds i dagsläget 
efterfrågas av stora grupper. Ett spritt beteende-
mönster i vad man gör och använder sin bostad 
till kommer också fram. Till exempel framkommer 
det att 97 procent studerar i sin bostad, men bara 
hälften gör det ofta. 

Tyvärr har branschen på grund av ekonomiska och 
legislativa förusättningar blivit enformiga i sitt pro-
duktutbud de senaste åren. Bättre och mer flexibla 
villkor måste till för att studentbostadsbranschen 
ska få full möjlighet att bygga mer efter kundens 
behov och önskemål. 


