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SAMMANFATTNING 

Syftet med detta examensarbete är att föreslå förändringar och förbättringar för 

ungdomsboendet. Såväl socialt som studie- och miljömässigt. Och dessutom titta på alternativ 

till billigare byggnationer så att hyror och produktionskostnader inte ökar för kraftigt. Eller 

möjligtvis kan leda till att de helt enkelt minskar istället. Denna undersökning görs för att 

Lulebo ska få en bättre inblick i om vad studenterna vill ha för boendeformer. Vilka 

funktioner som studenter efterfrågar gällande framtida studentbostäder. Samt hur mycket de 

är villiga att betala för dessa funktioner. Målet med examensarbetet är att genom 

forskningsresultat och tidigare undersökningar kunna presentera ett färdigt 

gestaltningsförslag. Detta i form av studentbostäder som kan sättas in i ett hus utformat efter 

dessa bostäder. Gestaltningsförslaget ska innehålla ritningar, konceptbilder, samt resultatet 

fram till det färdiga förslaget med beskrivning av det boendet. 

 

För att få in information om vad studenter efterfrågar när det gäller nya studentbostäder har en 

enkätundersökning skapats för att fördelas ut till tre olika kategorier av studentgrupper 

(gymnasieelever, förstaårsstudenter och sistaårsstudenter vid universitetet). Enkäten var 

utformad med kvantitativ metod och resultatet presenteras med stapeldiagram och text som 

sedan analyseras för att tolkas och användas i gestaltningen. Även paneler organiserades för 

att få ett kvalitativt resultat som kan stärka resultatet från enkäten men samtidigt bidra med 

andra aspekter såsom tyckanden och tänkanden. 

 

En litteraturstudie med grundläggande teorier utformades också. Denna bidrog till olika 

resultatåtgärder som kan dra ner kostnader. Men även visade hur studenter påverkas av sin 

bostadsmiljö m.m. Vissa av dessa teorier användes vid framtagningen av lägenheterna samt 

bostadshusets utformning. 

 

Enligt undersökningen är genomsnittspersonen som svarat på enkäten mellan 18 och 21 år 

gammal, singel och bor antingen i ett studentboende eller i en vanlig lägenhet. 

Genomsnittspersonen spenderar den mesta studietiden i grupprum följt av biblioteket. De som 

pluggar i lägenheten pluggar mest i köket följt av sovrummet med ett skrivbord placerat där. 

Dessa platser ska ha bra komfort och ljus. Han/hon kan även tänka sig att ha en 

handikappanpassad bostad som skulle underlätta besök av någon bekant som är 

rörelsehindrad. Genomsnittspersonen vill helst ha en tvåa följt av en etta och därefter dubblett. 

Sängen är en viktig funktion som får ta upp stor plats i lägenheten (de vill sova i en 120-säng 

som står på golvet). Genomsnittspersonen vill inte ha extra sovutrymme för folk som sover 

över. 

 

Personen vill även att bostaden ligger nära skola. Har bra kommunikationer såsom 

busshållplats, dagligvarubutik m.m. Tvättstuga samt cykelrum ska även finnas nära till hands i 

huset. Personen kan även tänka sig källsortera och spara på el och varmvatten. Det är också 

viktigt att bostaden har skälig hyra. 
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ABSTRACT 

The purpose of this thesis is to suggest changes and improvements to youth housing, both 

social, educational and environmentally and also look at alternatives to cheap construction of 

buildings so that the rents and production costs don’t increase so much or even possibly lead 

to a decrease in costs. This survey is done for Lulebo to get a better insight on what students 

want for housing and what features students ask regarding future student housing and how 

much they are willing to pay for these features. The aim of the thesis is through research and 

previous studies to presents a complete design proposal in the form of student housing that 

can be implemented in a house designed for them. The design proposal must include 

drawings, concept art, and the result until the final proposal and description of the 

accommodation. 

 

To get the information what students are demanding for in a new student housing a survey has 

been created to be distributed to the three different groups of students (high school students, 

first-year university students and final year university students). The questionnaire was 

designed with quantitative method and the results are presented in bar graphs and text which 

can then be analyzed to be interpreted and used in the design. A panel was planned to obtain a 

qualitative result that can strengthen the results of the survey while contributing to other 

aspects such as the opinions and thinking of the persons. 

 

A literature study of basic theories was also designed. This contributed to different outcomes 

measures that can reduce costs, but also how students are affected by their home environment, 

etc. Some of these theories were used in the development of the student apartments and 

housing design. 

 

According to the survey, the average person who responded to the survey was 18 and 21 years 

old, single and lived in either a student apartment or a regular apartment. The average person 

spends most studies in group rooms, followed by the library. Those students that study at 

home always do it in the kitchen, followed by the bedroom with a desk in there. These areas 

should have good comfort and light. He/she may even consider having handicapped 

accessible home that would facilitate a visit from an acquaintance who is disabled. The 

average person would rather have a two rooms and a kitchen followed by a one room and 

kitchen and double room apartment. The bed is an important feature that will take up much 

space in the apartment (they want to sleep in a hundred and twenty beds standing on the 

floor). The average person does not want to have extra sleeping space for people who sleep 

over. 

 

The average person would also want the home located near school; have good transport links 

such as bus stop, grocery store, etc. The laundry and bicycle room should be close on hand in 

the house. The average person can even think of being more eco-efficient by scrap sorting and 

save on electricity and hot water. It is also important that the apartments have reasonable rent. 
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1 INLEDNING 

Inledningen innehåller bakgrund till frågeställningarna, syftet med arbetet, 

frågeställningarna, vilka avgränsningar som används under arbetets gång samt rapportens 

struktur. 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Studentbostäder 

 

En studie enligt Boverkets lägesrapport (2012e) visar att studenter har svårare att få bostäder 

nu än förr. Bostadsbristen har ökat med tjugo procent sedan 2011. Enligt rapporten som gavs 

ut i april 2012 råder det brist på studentlägenheter i hälften av landets kommuner och bristen 

är störst i storstäderna. Oftast beror detta på att en stor skara unga flyttar dit. Det största 

problemet beror dock på att tillgängligheten för en viss bostadstyp är för liten fast det finns 

andra bostadstyper att välja på. De bostäder som ungdomar kan välja mellan är 

korridorsboende som är ett rum med badrum där man delar kök med tolv stycken andra 

boende. De andra är bostäder under trettiofem kvadratmeter bestående av ettor som oftast är 

ett rum med badrum fast där alla funktioner ingår, såsom kök, sovrum och vardagsrum. Det 

finns även bostäder över 35 kvadratmeter som är dubbletter, tvåor, treor m.m. Dessa brukar 

vara två rum eller mer med fullt utrustat kök osv. 

 

Vidare säger lägesrapporten att den bostadstyp som efterfrågas mest av studenter är 

studenthyresrätter. Sju av tio ungdomar bor i studenthyresrätter där sju procent av dessa bor i 

andra hand. Enligt Boverket uppger 242 kommuner att det är brist på studenthyresrätter. År 

2011 färdigställdes 134 studentbostäder och under 2010 bara 125 stycken. Detta är ett väldig 

lågt antal jämfört med mängden som producerades 1996-2009. Då producerades i genomsnitt 

1495 studentbostäder per år. År 2012 och 2013 kommer 218 kommuner att påbörja 

planeringen av 1800 studentbostäder både i nybyggnation eller ombyggnation. Av dessa är 

870 stycken redan bestämda att börja byggas. Det är med andra ord en avsevärd förbättring 

från de två föregående åren. 

 

De flesta kommuner tycker att det finns en brist på små lägenheter på ett till två rum och kök. 

Gällande medelstora lägenheter på tre rum och kök har bristen ökat något och är uppe på elva 

procent. Bristen på större lägenheter har minskat något. En fjärdedel av kommunerna tror 

bristen kommer öka eller förbli oförändrad på bostäder. 

 

Oftast skiljer sig bostadssituationen för studenter på olika universitet- och högskoleorter. 

Tjugo kommuner bedömer att det råder brist på lämpliga studentbostäder. Samtidigt är det 

tjugotvå andra kommuner som uppger det vara problemfritt för studenter att hitta en lämplig 
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studentbostad. Detta visar hur kommuner uppger att det finns en brist fast de inte anger hur 

stor den är eller hur studenter påverkas.  

 

Många studenter väljer även att bo kvar i föräldrahemmet. Detta beror oftast på att de tycker 

att det är billigt och praktiskt. Eller att de helt enkelt inte har råd med eget boende.  

 

1.1.2 Studenter 

 

Bostadsbyggandet svänger i cykler enligt Tersmeden, et al. (2010). De följer oftast 

årskullarnas ökning som sker med 20 års mellanrum. Vi hade en boom på 40-talet, en på 60-

talet osv. Författarna säger vidare att de räknar med att 80-talets kull kommer att finnas på 

universiteten eller högskolor mer eller mindre under 2010-15 vilket stämmer mycket väl av 

vad man kan se av nuvarande bostadsbrist. En ytterligare förändring som sker nu som man 

måste förhålla sig till är att genomsnittsåldern för studenterna blir högre. Och att allt fler 

utländska studenter kommer till Sverige (som redan kan märkas av) för att studera en kortare 

eller längre tid. Tersmeden, et al. (2010) säger att enligt Högskoleverkets statistik har antalet 

studerande ökat sen 1993 till nu med 40 procent. 

 

1.1.3 Befolkningsökning i högskoleorterna 

 

Befolkningsökningen sker mest i storstadsregionerna och de högre högskoleorterna. Ökningen 

vid högskoleorterna år 2011 var ca tjugotre procent för hela befolkningsökningen och då 

räknas inte de stora städerna in. Det är en ganska stor ökning. Dock finns det en del mindre 

högskoleorter som fått en negativ befolkningsutveckling. Oftast är det kommuner med mindre 

än 25000 invånare som har denna utveckling. Detta beror på att antalet avlidna är större än 

antalet födda. Boverkets rapport (2012d). 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

 

Syftet med examensarbetet är att, på uppdrag av Lulebo, ta fram förslag på framtida bostäder 

utifrån vad studenter/gymnasieelever är intresserade att flytta in i. Lulebo hör ofta om att 

ungdomar vill ha enkla och billiga bostäder men i realiteten verkar de flesta välja bostad 

utifrån andra kriterier. Hur skall i så fall ungdomsbostäder vara utformade och vad skall de 

innehålla. Avseende fasta installationer och utrymme m.m. Hänsyn måste tas till priset vid 

byggnationen. Med andra ord är syftet att försöka hitta en balans mellan 

utformningen/funktioner och priset på byggnation och installation av funktioner.  
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1.2.2 Frågeställningar 

 

 Vilka kriterier är det som studenter söker i området/staden? 

- Närhet till vänner och familj? 

- Närhet till skola, kollektivtrafik, sjukvård, affärer, arbete, nöjesliv, idrott m.m.? 

- Närhet till naturmiljöer som t.ex. parker? 

- Bekvämlighet, som t.ex. förråd, garage, cykelförråd, tvättstuga, hiss m.m.? 

 Kan utformning av bostaden vara dragkraften? 

- Storlek/rörlighets utrymme, form, färg, bra studiemiljö, möblerad eller omöblerad, 

funktionalitet, förvaring m.m.? 

 Vad för utrustning/funktioner söker de? 

- Vilken köksutrustning och hur stort skall köket vara? 

- Vilken sovrumsutrustning, t.ex. vilken typ av säng föredras (bredd, förvaring 

m.m.)? 

- Vilken badrumsutrustning, t.ex. skåp, dusch eller badkar m.m.? 

 Vad påverkar kostnader vid byggnation och hur kan dessa minskas så att det blir lägre 

hyra? 

 

1.3 Mål 

Målet med examensarbetet är att ta fram ett gestaltningsförslag för studentboende grundat på 

egna metoder, forskningsresultat och tidigare undersökningar. Gestaltningsförslaget innehåller 

tidiga handritade eller enkla modellidéer (SketchUp) som bearbetas till nya och färdiga 

ritningsförslag gjorda i ARCHICAD och medföljande beskrivningar av boendet. 

 

1.4 Avgränsningar 

På grund av tidsramen av examensarbetet har en del avgränsningar satts upp. 

 Utformningen runtom själva byggnaden (gräsmattor, vägar, utformning av 

tomtmarken i sig m.m.) kommer inte att tas med i gestaltningsförslaget.  

 Ingen officiell angiven plats är specificerad för bostäderna. Placering av bostäderna 

väljs efter studenternas önskemål. 

 Inga konstruktionsritningar eller beräkningar kommer att finnas i arbetet. 

 Studentbostäderna kommer att anpassas för studenterna i Luleåområdet. 

 Kommer inte utreda exakt vilket material är bäst vid användning (t.ex. 

hållbarhet/livslängd samt kostnad på dessa). 

 Tar ingen ställning till hur kommunen ser på framtidens ungdomsbostäder utan, endast 

studenternas och Lulebos inställning. 

 Tar bara ytlig hänsyn till bestämmelser, lagar och regler (t.ex. höjd, storlek, form på 

rum, handikappanpassning, bullerproblem m.m.). 
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 Målgruppen består av gymnasieelever och studenter från Luleå. 

 Åldern ska helst ligga mellan ramarna 18 till 25 år. 

 Ingen kostnadsberäkning kommer att ske på huset/husen utan endast förlag på vad 

som kan dra ner kostnader m.m.   

 

1.5 Rapportstruktur 

 

Kap 1: Inledning: Ger läsaren en inblick i bakgrunden till ämnesområdet. Beskriver även 

syftet med arbetet och dess frågor som tas upp samt avgränsningar och mål som satts upp. 

 

Kap 2: Metod: Visar vilken metod som har valts för studien och hur arbetet har gått tillväga. 

 

Kap 3: Litteraturstudie: Material från böcker, rapporter, hemsidor som bidrar med förståelse 

och fakta, används till viss del för framtagning av ett slutgiltigt gestaltningsförslag. 

 

Kap 4: Resultat: Sammanställning av enkätresultatet och panelen samt gestaltningsförslaget. 

 

Kap 5: Analys: Samlad analys av enkäten, panelen, litteraturstudien och gestaltningsförslaget. 

 

Kap 6: Diskussion, slutsatser och fortsatt arbete: Diskussion kring resultatet och dess fakta 

och vilka slutsatser man kan dra dels utav materialet som tagits fram och dels forskning som 

inte tagits med i detta arbete som till exempel kostnadskalkylering, val av material, exakt plats 

för byggnation m.m. som kan forskas vidare på. 

 

Kap 7: Referenser: Diverse litteratur, rapporter och hemsidor med länkning till sidorna.  

 

Kap 8: Bilagor: 
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2 METOD 

2.1 Genomförande 

Arbetet bygger på två metoder och en litteraturstudie. Litteraturstudien som är det sekundära 

materialet i detta arbete används delvis vid framtagningen av gestaltningsförslaget. De två 

primära metoderna som användes är kvantitativ och kvalitativ metod som följs här nedan i 

avsnitt 2.2 och som beskriver skillnaden mellan dessa metoder. Dessa användes för att få fram 

väsentlig data i form av enkät och paneler. 

 

Figur 2.1 visar arbetsgången i arbetet 

Metod: Kombination av kvantitativ och 

kvalitativ studie samt litteraturstudie Primär metod Sekundär 

Enkäter: 115 st 

svarande 

Litteraturstudie 

Idéutformning (koncept) 

Panel: Ett antal grupper 

fick tycka till om 

Idéerna 

Ändringar på 

konceptet  

Färdigt gestaltningsförslag 

utifrån enkäterna, panelen 

och litteraturstudien. 

Analys: Enkäterna 

samanställdes i diagram och 

jämförelser gjordes mellan 

olika grupper (t.ex. kön, 

ålder osv). 

Diskussion och Slutsatser: I 

slutet diskuterades 

resultatet. 

Frågeställningarna och 

slutsatserna samanställdes. 
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2.2 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Enligt metodseminariet på LTU så förekommer oftast två huvudtyper av metoder. Dessa är 

kvantitativ och kvalitativ metod. Valet av metoderna beror på hur man har valt att bearbeta 

informationen som har samlats in. Kvantitativ metod innebär att statistiska mätningar, såsom 

resultat från t.ex. enkäter görs. Kvalitativ metod innebär att observationer, intervjuer m.m. 

görs. Det är med andra ord mjukdata som analyseras genom tolkningar eller verbala analyser.  

 

2.3 Litteraturstudie – sekundärdata 

Genom litteratur har studerats hur studenter tidigare levde jämfört med nu. Detta görs för att 

få en inblick i studenternas liv och hur deras bostäder såg ut. I avsnittet ingår även från annan 

litterär källa, hur man kan tolka olika bostäder ur ett psykologiskt tänkande och hur personer 

inreder efter sin personlighet. Samt även hur vissa miljöer kan påverka hälsa och psyke 

negativt. Litteraturstudien ger också exempel på planerade eller utförda experiment på 

nytänkta ungdomsbostäder. Dess nya funktioner och hur de ekonomiska problemen har lösts. 

Studenternas ekonomi, lagar och regler för bostad och handikappanpassning studeras också. 

All information hämtades från olika databaser (ArtikelSök (Online), Academic search elite 

(Online) och Libris (online)), sökord som användes var student *bostad*, ungdomsbostad, 

historia*, bostadsbrist m.m., rapporter, artiklar, böcker m.m. och har skett kontinuerligt 

genom arbetet. 

 

2.4 Enkätstudien - primärdata 

Enkätensfrågor utformades med utgångspunkt från befintliga studentbostäders utseende och 

storlek. Information togs även från EvaSys hur man går tillväga för att bygga upp en enkät. 

Samt en PDF som egentligen är utformad för intervjuer. Men som går att använda för 

skapandet av mer komplexa enkätfrågor (användes även vid panelen). Enkäten går att hitta via 

fronter med länken som finns i referenser. Även information från Lulebo som handlar om 

kostnader, hyror m.m. användes. Enkäten är uppdelad i åtta olika sektioner som består av 

basfrågor som kön, ålder osv. Övriga frågor som energisparande osv., badrum, kök, 

sov/vardagsrum, bostad med diverse funktioner, bostadsområde och handikappfrågor. 

Enkäten delades ut till totalt ca 1000 valda elever och studenter via E-mail. Dessa var 

förstaårsstudenter, ett fåtal sistaårsstudenter samt gymnasieelever i årskurs tre. Eftersom 

examensarbetet syftar på att ta fram ungdomsbostäder i Luleå så gick enkäten inte ut till 

informanter från andra orter. Totalt erhölls 115 enkätsvar. Tolkningen och redovisningen av 

resultatet utfördes genom att rita upp tabeller i Excel och genom att göra diverse jämförelser 

mellan grupper. Som t.ex. kön, gymnasieelever och universitetsstudenter och civiltillstånd. 

Med hjälp av enkäten togs ett antal förslag på boenden fram. Dessa redovisas i 

resultatkapitlet.  

 

http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
http://proxy.lib.ltu.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
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2.5 Panel - primärdata 

Efter framtagning av de första förslagen. Som omnämns nedan i kapitel 4 (i avsnitt 4.3 

Gestaltningsförslaget) i arbetet. Organiserades en panel. Den genomfördes genom kvalitativ 

metod där ett fåtal personer i grupper. Fick komma med synpunkter, kommentarer på 

ändringar som behövdes göras. Samt vad de tyckte och tänkte om de funktioner, som de 

skulle kunna tänkas vilja ha med. Panelgrupperna var organiserade efter ålder, utbildning och 

erfarenhet. Den första gruppen var förstaårs elever på universitetet med inriktning mot 

utbildning i ekonomi. Den andra var sistaårselever på universitetet med inriktning mot 

arkitektur. Enligt ursprungsplanen skulle en tredje grupp med gymnasieelever också ingå. 

Men den föll bort på grund av bristande intresse. Synpunkter och förslag från panelerna 

användes för att bearbeta fram det färdiga förslaget.  

 

2.6 Gestaltningsförslag 

Som nämns ovan utarbetades de första idémodellerna med hjälp av enkäten. Som sedan 

panelen fick diskutera. Detta ledde i sin tur till att ändringar utfördes på idémodellerna med 

hjälp av kommentarerna från panelen, den färdiga analysen från enkäten samt analysen från 

litteraturstudien. All denna information ledde sedan till att ett färdigt gestaltningsförslag 

kunde tas fram. I form av ett studentbostadshus som sätts ut på en inte officiell angiven plats, 

vilket var målet med detta arbete. Med hjälp av SketchUp och Arcihcad kunde huset ta form. 

Mer om framtagningen av förslaget kan ses under ”resultat”. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

Detta avsnitt är uppdelat i fem huvudområden: 

 

”1 Studenters boende och levnadshistoria” – Behandlar studenters historia och bostäders 

utformning och funktioner. Detta ger en förståelse hur studenter levde, tänkte och 

bostädernas betydelse för dem genom historien. 

 

”2 Boendemiljö och psykologisk inverkan” – Behandlar bakgrundsteorier om bostaden och 

des inverkan på de boende. Detta skapar förutsättningar för gestaltningsförslaget. 

 

”3 Funktionshinder” – Behandlar information om hur det ser ut i dag för personer med 

funktionshinderhinder i bostäder och runt om. Detta görs för att få en inblick vad som sker nu 

för att underlätta för funktionshindrade. 

 

”4 Lagar, regler och ekonomi” – Behandlar krav på boendet via lagar och regler, dess 

ekonomi för produktion och studenters ekonomi, samt lösningar för att ändra de lagar och 

regler som gör det olönsamt att bygga. Detta skapar förutsättningar för gestaltningsförslaget. 

 

”5 Hur ser framtiden ut för studenter och studentbostäder” – Behandlar framtida 

värderingar och lösningar till hur det kan se ut. Ger förutsättningar för gestaltningsförslaget. 

 

3.1 Studenters boende och levnadshistoria 

3.1.1 Professorsbostäder under 1600-talet 

 

Före byggandet av Lundsuniversitet använde man sig av uthyrning av diverse lokaler, men 

dessa saknade bra skolklimat att vistas i. Till sist beviljades man att hålla undervisningarna i 

professorernas bostäder i stället. På 1600-talet var det inte ovanligt att studenter var 

inneboende hos professorer eller professorsänkor. I vissa fall kunde det förekomma att upp till 

21 studenter bodde med samma professor samtidigt under en viss tid. Studenternas levnadsstil 

under denna period var tuff i jämförelse med hur man lever nu. Det kunde bo upp till fyra 

studenter per rum. De följde strikta universitetsregler som t.ex. att hålla sig inomhus efter 

klockan nio, samt förbud mot att spela kort- och tärningsspel och förbud mot fåniga spratt, 

”yppighet”, frosseri och överflödiga festlighet. Samtidigt var det ett tvång att läsa bibeln 

dagligen på grund av den höga tron som förekom under denna period i landet. Övervakningen 

var dock inte så hård som man kan tro. Vilket innebar att studenterna ibland kunde ha ett 

annat förhållande till professorerna. Förhållandet bland professorer och studenter kunde 

ibland gå så långt att det blev intimt enligt Tersmeden, el al. (2010). 
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3.1.2 Ändringar i boendet i de kommande århundraden. 

 

Under tidens gång minskade successivt boendet hos professorerna. Det fanns kvar ända fram 

till 1900-talets början men i en mindre grad. De första dokumenterade studentrummen som 

kom till i början av 1800-talet kostade två till tre riksdaler per termin. I denna kostnad ingick 

ibland olika sorters bespisning också. Rummen låg oftast på vindsvåningen som på vintrarna 

var en mycket kall plats att vistas på. Kylan berodde på den dåliga isolering som förekom på 

denna tid. Dessa rum var utrustade med enkla möbler såsom träbord, enklare stolar i trä (oftast 

bara en stol), byrå med tillhörande bokhylla, tvättställ, spegel, säng eller en liggsoffa i randigt 

bomullstyg som präglade denna tid. (Tersmeden, el al. (2010)) 

 

Figur 3.1, visar hur ett uthyrt studentrum kunde se ut på artonhundratalet. Tersmeden, et al. 

(2010, s.21)  

 

Studentrummen i AF borgen: 

På 1830-talet skapades den Akademiska Föreningen (AF) och 20 år senare byggdes de första 

rummen för studentboende i AF- borgen. Dessa var ett 20-tal rum med varierande standard. 

De kunde innehålla säng, soffa, chiffonier (en hög förvarings- och skrivmöbel med byrålådor i 

underdelen) i polerad björk, flera bord, länstol (stol med ryggstöd och armstöd) och liggsoffa. 

Minimummöbleringen var en sådan soffa, ett skrivbord, en draglåda (enklare byrå), en 

kommod (låg och liten möbel med nedsänkt handfat oftast under lock, med ett skåp undertill, 

där man till exempel förvarar vattenkrus och hygienartiklar), en bokhylla och tre stolar. Inte 

ens bostäder från 80-talet har så många stolar så man måste ha antagit att studenterna var 

mycket sociala under denna tid. En intressant sak att lägga märke till från Tersmeden, el al. 

(2010) är brandsäkerhetsutrustning. Vid eldsvåda i byggnaden skulle de boende hissa sig ut 

genom respektive fönster. Med andra ord fanns det ingen nödutgång som dagens bostäder 

utformas med.  
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Figur 3.2, visar hur ett studentrum så ut på mitten av artonhundratalet i AF-borgen enligt 

August Quennerstedt. Tersmeden, et al. (2010, s.63) 

 

I mitten av 1800-talet började en annan typ av bostad också dyka upp den, så kallade 

kasernen. Oftast förknippar man en kasern med militären men i detta fall var det inte så. Detta 

var mer en studentbostad än något annat. Dessa byggnader var tvåvåningshus där 

övervåningen inhyste studentrummen som låg på en rad med en lång gemensam korridor. Vid 

1900-talet började flera av kasernerna byggas om till studentlägenheter eller rivas på grund av 

slitage och ålderdom. Under de ca 50 åren som kasernerna användes fyllde de en tredjedel av 

lunds totala antal studenter så de var mycket viktiga. Tersmeden, el al. (2010) berättar vidare 

att kasernerna öppnade upp för ett helt annat studentliv än inneboendet hos professorerna 

gjorde. Studenterna som levde i kasernerna hade framförallt ingen som såg över städningen 

eller kontrollerade vad som föregick där, så de kunde mer eller mindre göra vad de behagade 

såsom att festa m.m. 

 

3.1.3 1900-talets studentbostäder 

 

På mitten av 1900-talet kunde en studentbostad se ut på följande sätt enligt standardnormerna. 

Rummen hade en nettoyta på 14 kvadratmeter med tvättmöjlighet, viss garderobs- och 

skåputrustning, övriga sanitära arrangemang per visst antal rum, gemensamt pentry med mera. 

Studentbostäderna var till stor del korridorshus där rummen avgränsades från korridorerna av 

toalett-, skåp-, och entrépartier. På denna tid ansågs detta vara den bästa lösningen för 
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ljudisoleringsproblemet som rådde. Man fick fortfarande dela på wc och dusch. Fyra rum 

delade på ett wc och nio rum på en dusch. Dock hade det börjat byggas nya studentboenden 

med ett privat wc i varje bostad.  Vid denna tid hade även staten börjat kontrollera bidragen 

vilket gav en höjning i bostadsstandarden. På så sätt kunde man sätta en arkitektonisk prägel 

på husen som t.ex. Göteborgs nations ”Kållehus” som är klätt med vit IFÖ mosaik, har runda 

fönster som påminner om fartygsfönster och inte minst inrymmer gillestugan ”kajutan” högst 

upp på huset med sina däck och master. Husen började även bli högre och rymma fler 

bostäder, de kunde nu vara tio våningar höga. Som man kan anta utav ovanstående 

information från mitten av 1900-talet och framåt gällde den så kallade byggboomen som 

slutade på slutet av 60-talet på grund av att staten subventionerade studentbostadsbyggandet 

med bottenlån med så kallad garanterad räntenivå. De indragna räntebidragen medförde stora 

omedelbara hyreshöjningar på omkring 30 procent, vilket blev väldigt kostsamt för 

studenterna. 

 

 

Figur 3.3, visar de nyinredda studentrummen i AF-borgen på mitten av nittonhundratalet. 

Tersmeden, et al. (2010, s.68) 

 

Korridorbostäder: 

Korridorbostäderna är de mest specialanpassade där studenterna hyr ett rum med 

tillkommande dusch och wc samt delar kök med ett antal andra studenter. Korridorsboendet 

håller nere boytorna per bostad och får ett högt utnyttjande av köket, som enlig Tersmeden, el 

al. (2010) är ett av de dyraste rummen i ett bostadsbyggande. Kötiden för dessa bostäder är 

oftast kortare än för andra bostäder på grund av att 40 till 50 procent av alla studentbostäder i 
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landet var korridorsbostäder som byggdes på 60- och 70-talet. I dag är siffran för byggnation 

av korridorsboende nere på tio procent. En undersökning gjordes på 2000-talet visade att 

studenterna sökte en egen bostad med låg hyra och att bo centralt vägde tyngre än hög 

standard eller stora ytor. 

 

Dubblett: 

Dubblett är ett annat exempel på en specialanpassad studentbostad enligt Tersmeden, el al. 

(2010). Den kan ses som ett korridorsboende för två där badrums- och köksutrymme är delat. 

Dessa lägenheter är mycket ovanliga, Man uppskattar att ungefär en procent av Sveriges 

bostäder är dubbletter. Denna typ av bostad är intressant vid nyproduktion då studenterna 

delar på många fasta installationer som kan hålla nere kostnaderna. 

 

Pentryrum (etta): 

En annan unik studentbostad är den så kallade pentryrummet. Denna kan ses lite som en lyx 

för studenter. Dessa rum brukar ha en storlek på 25 kvadratmeter med ett privat badrum. Det 

enda man delar med andra studenter är tvättstuga och gemensamhetsutrymme. Detta är den 

vanligaste nybyggnationen under 2000-talet. Den står för hela 80 procent av nybyggnationen i 

landet enligt Tersmeden, el al. (2010). 

 

Vanlig lägenhet:  

Resten av landets studentbostäder är vanliga lägenheter. Skillnaderna är inte fysiska utan 

endast administrativa. Fördelar kan vara exempelvis tio månaders hyra, bredband, el och tv-

kanaler som ingår men en annan fördel är att studenten kan hyra ut eller dela bostaden med 

någon annan. För bostadsföretaget är det bra för om efterfrågan på studentboendet minskar 

kan de hyra ut dem till icke studerande. Nackdelen är att studenterna ofta inte har råd med ett 

sådant hem om de inte hyr ut eller delar på grund av de höga hyreskostnaderna enligt 

Tersmeden, el al. (2010). 

 

3.1.4 En avliden students tillhörigheter – levnadsstandard och ekonomi 

 

På 1800-talet levde studenterna väldigt fattigt och hade skulder såsom dagens studenter. I en 

inblick av vad en student ägde från Tersmeden, el al. (2010) framstår att inte mycket 

tillhörigheter fanns. Från en bouppteckningsundersökning från den avlidna studenten Landén 

fann man tillhörigheter såsom slitna kläder, gammal spegel, rakdon, en klädborste, bläckhorn 

och sanddosa för skrivbruk samt en gammal kakburk. Som flera andra studenter på denna tid 

ägde han inte möbler eftersom dessa oftast ingick i bostaden. Ett förvånande inslag var 

avsaknaden av litteratur i hans ägor. Det enda man fann var en tysk grammatikbok och en 

”sekulär kalender”. Även en bunt musiknoter som ger en inblick hans personliga intresse 

fanns. Som ovan sagt hade han även skulder såsom hyrda sängkläder, hyrd byrå m.m. Det var 

även vanligt att man köpte tjänster som kostade. I dag brukar studenter utföra dessa sysslor 
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själva. Enligt Tersmeden, el al. (2010) var det inte själva rumshyran som studenterna 

upplevde som den mest kostsamma utan uppvärmningen av rummen. En student kunde få en 

hyfsad möblerad bostad för 30 kronor per termin men då ingick inte veden. Detta var ett 

problem på vintrarna för studenterna då mycket av kostnaderna gick till ved för att värma de 

dåligt isolerade bostäderna. Många hade inte råd med detta och höll sig borta från sin bostad 

så mycket som möjligt genom att spendera tid på bibliotek. 

 

3.1.5 Vad studenter ville ha på 1900-talet 

 

Enligt Tersmeden, el al. (2010) gjordes en enkätstudie på 80-talet som inriktade sig på vad 

studenterna ville ha då. Majoriteten av studenterna gav då svaret att de ville hyra en 

patricierlägenhet centralt i staden, med fyra till fem andra vänner. De skulle bo i var sitt 

sovrum och dela på vardagsrum och kök. De ville även ha ett högt tak med struktur och gärna 

en öppen spis. 

 

3.2 Boendemiljö och psykologisk inverkan 

3.2.1 Koncept för ett hem 

 

Enligt Kopec, D (2006) är konceptet hem ett psykologiskt begrepp i ständig utveckling 

baserad på personers kulturella, traditionella och personliga egenskaper. Dessa hem kan delas 

in i fem kategorier: 

 Permanent kontra tillfälligt 

 Homogen kontra differentierad 

 Kommunal kontra icke kommunal 

 Identitet kontra enhetlighet 

 Öppenhet kontra slutenhet 

Kopec, D (2006) beskriver vidare att folk som är utåtriktade ofta ser sina hem som temporära. 

Dessa har en mer homogen planlösning, har mer besökare hemma hos sig, har fler allmänna 

objekt hemma och ser sitt hem mer socialt, öppet samt fysiskt. Personer som är mer introvert 

ser sina hem som en säker plats som är permanent. Dessa föredrar en mer uppdelad 

planlösning för att kunna spendera tid i olika miljöer. De bjuder sällan in gäster och gästerna 

är noggrant utvalda. De brukar även ha föremål som de har starka band till och som speglar 

deras personlighet. Dessa två exempel illustrerar extremer inom de fem kategorier men i 

verklighet är det mer komplext än så. För att förstå skillnaderna bättre beskriver Kopec, D 

(2006) dessa typer ingående enlig följande: 
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Permanent kontra tillfälligt: 

Ett hem kan definieras av personens ändamål utifrån en psykologisk mening. Unga vuxna 

väljer oftast som första bostad ett temporärt hem som kan vara små lägenheter, baracker eller 

studentlägenheter. Målet är därefter att flytta till något större som blir deras permanenta 

bostad. Kopec, D (2006) betonar att personer som bor i tillfälliga bostäder inte bryr sig om 

strukturens kvalité och funktion och de köper ofta billiga möbler som är lätta att frakta till 

nästa hem/bostad. De lägger inte heller någon större vikt på interiördesign eller områdets 

utseende när de hyr bostaden. 

 

Homogen kontra differentierad: 

Förr bodde man i bostäder med ett rum, ett så kallat homogent hem. I tidiga moderna kulturer 

tjänade ett rum fler funktioner såsom matlagning, sovplats, socialisering, arbetsplats och 

arbetsplats. Kopec, D (2006) förklarar vidare att när samhällsregler och sociala regler blev 

mer komplexa så blev även våra bostäder det. Det var då man utvecklade de differentierade 

hemmen som innehöll fler rum med olika funktioner. I dag är de sociala funktionerna i en 

bostad mest populära det vill säga kök, matsal och vardagsrum, vilka är homogena. De privata 

delarna såsom badrum, sovrum och arbetsrum är mer separerade. 

 

Identitet kontra enhetlighet: 

För i tiden visades en persons status, rikedom och personlighet med hur utsmyckat huset var. I 

dag är det inte lika lätt på grund av höga kostnader. Därför har tillverkningen av hus mer eller 

mindre standardiserats för att göra det mer ekonomiskt. På 1980-talet började stora utvecklare 

att ge sina samhällen namn och loggor. Detta för att på så vis skapa en psykologisk identitet 

snarare än en fysisk identitet. Boende upplevde då känsla av stolthet. Att ge områden eller 

byggnader namn kan göra att dessa blir ihågkomna. Det kan även ge byggnaden en viss status 

på grund av sin designidentitet. Men förhållandet kan även vara det motsatta. T.ex. South Side 

i Chicago som förknippas med våld och kriminalitet.  Sådana områden brukar man döpa om 

för att förhoppningsvis vända trenden och ge ett område ett bättre rykte och standard. 

 

Öppenhet kontra slutenhet 

Öppenhet och slutenhet kan upplevas både psykiskt och fysiskt. Enligt Kopec, D (2006) är 

öppen planlösning mycket populärt i dagens läge. Istället för väggar använder man föremål 

för att skilja på olika ytor. Sådana föremål kan vara bokhyllor, barer, pelare och valv. Det 

fysiska öppna rummet kräver att de boende följer vissa psykologiska och sociala regler för att 

det ska fungera i bostaden. Ljudnivån och integriteten beskriver han som två separata delar 

som följer med den öppna planlösningen. Om en bostad är sluten eller öppen har att göra med 

nivån som de boende vill interagera med sina grannar och andra besökare. 
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3.2.2 Psykologisk inverkan i en boendemiljö 

 

Kopec, D (2006) betonar flera problem att ta hänsyn till när man skapar miljöer för ungdomar. 

Dessa är stress, skador och sjukdomar, brist på utrymme, plats och privata utrymmen. 

Problemen kan förklaras mer noggrann enligt följande. 

 

Stress: 

Enligt Kopec, D (2006) kan stress leda till obehagliga resultat såsom ätstörningar, 

självmordsbenägenhet eller fientlighet mot andra personer. Stress ackumuleras i en persons 

psyke. På dagen ökar stress och därför behöver man en stressfri miljö (en miljö som är 

bullerfri och bekväm för att koppla av och ta det lugnt) för att jämna ut det. Enligt en annan 

rapport från Boverket (2012e) nämns även att kvinnor i åldern 20 till 25 år har lättare att bli 

påverkade av yttre störningar så de har exempelvis större problem att sova på nätterna på 

grund av ljud utifrån m.m. Sömnbrist kan leda till att man blir mer stressad.  

 

Brist på utrymme, plats och privata utrymmen: 

Kopec, D (2006) förklarar att tätbebyggda områden bör ha rekreationsområden. Dessa ökar 

ungdomars utveckling av sin motoriska och sociala duglighet. Han förklarar vidare att naturlig 

miljö kan bygga en känsla av gemenskap som ökar den sociala grunden. Därför är det viktigt 

att använda all yta i tätbebyggda områden. Taket på en byggnad skulle exempelvis enligt 

Kopec kunna användas som ett rekreationsområde.  

 

När det gäller privata utrymmen delar Kopec, D (2006) in unga kvinnor och män enlig 

följande. Unga kvinnor föredrar mer privata områden för att kunna prata mer om personliga 

tankar och känslor med andra kvinnor i samma ålder, medan unga män föredrar mer offentliga 

områden för att se och synas. Oftast bildar de grupper som ger en känsla av tillhörighet som 

kan leda till ett stödsystem för bestående vänskap. 

 

Beträffande inlärningsmiljöer i bostäder uppger Kopec, D (2006) dels att rummets storlek har 

betydelse, men även vilket plan den ligger på. En person som bor på en bottenvåning kan 

känna sig okoncentrerad när han eller hon studerar på grund av känslan att folk iakttar medan 

en person på övre våningen inte har samma känsla.  

 

3.3 Funktionshinder 

Enligt Kopec, D (2006) är bara en bråkdel av befolkningen den så kallade genomsnittlige 

personen och lagar/regler är den enda riktlinjen för designen av en bostad. I ettor och tvåor 

förekommer inte tillgänglighet som i större hem. Enligt honom har det dock gått framåt med 

tekniken att göra det mer handikappanpassat. Samtidigt säger Müller, L (2012) i en ny rapport 
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att Sverige är ett land som i många avseenden fortfarande är otillgängligt för många personer. 

Men frågan blir allt viktigare. Inget politiskt parti säger öppet att tillgängligheten för alla inte 

är oviktigt eller att detta inte ska prioriteras. Men samtidigt måste man tänka på att 

handikappanpassning kan göra det svårare för majoriteten som inte är handikappade. 

 

Vidare säger Müller att i dagens samhälle ser vi människor på funktionsnedsättning som något 

synligt. Så är dock inte fallet utan bara 30 procent av alla funktionsnedsättningar är synliga. 

Resten är osynliga. Människor utgår således oftast från felaktiga föreställningar om 

funktionshinder. Nedan följer några punkter som beskriver vilka dessa felaktiga 

föreställningar kan vara. 

 

 Att funktionsnedsättningar är synliga och förknippas med något slags rörelsehinder. 

 

 Att besökare och kunder med funktionsnedsättningar inte förväntas klara sig på egen 

hand utan behöver assistans. 

 

 Att rörelsehindrade ändå lyckas ta sig till platser som de själva vet är otillgängliga för 

dem. 

 

Oftast har personer med funktionsnedsättningar samma önskan som de flesta andra att klara 

sig på egen hand.  

 

Utifrån en rapport från Boverket (2012d) så har andelen boendeformer för funktionshindrade 

minskat något sedan förra året (2011) på bostadsmarknaden i kommunerna. Var tredje 

kommun säger sig ha tillräckligt med särskilda boendeformer för personer med 

funktionsnedsättning. Av de som inte täcker behovet räknar man med att fyra av tio 

kommuner kommer att täcka behovet av särskilda boendeformer genom att planera 

utbyggnationer för dessa grupper inom de två närmaste åren. Resten av kommunerna säger att 

de inte kommer klara av att täcka detta behov inom dessa år. De kommuner som verkar täcka 

denna bäst är oftast små kommuner med väldigt litet antal invånare. 

 

3.4 Lagar, regler och ekonomi 

3.4.1 Studenters ekonomi 

 

Enligt Centrala studiestödsnämnden har alla studenter rätt till studiemedel. De anger även på 

sin hemsida att studiemedel har en utjämnande syfte och en god effekt på samhällsekonomin. 

Studiemedlet består av en bidragsdel och en lånedel och är tänkt att täcka studenternas 

levnadskostnader. En studie visar att 465000 fick studiemedel 2011 varav 154000 tog 
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bidragsdelen. Dagens studenter (2012) får 2230 kronor i veckan där 699 kronor är bidrag och 

resten är lån. I månaden uppgår detta beloppet till 8920 kronor. Lägg märke till att detta är för 

hundra procents studietakt, alltså heltidsstuderande. En deltidsstuderande får bara hälften så 

mycket (4460 kronor). Det finns även ett så kallat fribelopp som går ut på att de studerande 

får ha en viss inkomst innan bidrags- och lånedelen minskar. Denna del går att räkna ut på 

CSNs hemsida och är beroende på vad du tjänar och vilken studietakt du har.  Enligt en 

undersökning från CSN har studenter fått en bättre ekonomisk situation de senaste två åren. 

34 procent av de studerande säger att den täcker deras ekonomiska utgifter. Detta är en ökning 

på åtta procent jämfört med de två sista åren. Trots detta säger de flesta att studiemedlet inte 

täcker deras levnadskostnader.  

 

3.4.2 Förbättringar av lagar och regler  

3.4.2.1 Förkunskap som ledde till en rapport för förbättring av ekonomin vid 

byggnation 

 

Studentbostadsföretagen påstår att byggregler som är anpassade för ekonomiskt stöd inte 

längre finns. Studentföretagen ser det som det största problemet till bristen på 

studentbostäder. Och bristen ökar för varje år. Detta enligt en artikel av Bennewitz, E (2012) 

på byggindustrins hemsida. Vidare sägs att det även beror på dålig handlingskraft från 

regeringen. En undersökning visar dock att det största hindret är höga byggkostnader och 

studenters ekonomiska begränsningar. Enligt stiftelsen Stockholms studentbostäder (SSSB) 

finns det ingen student som har råd att betala för tillgänglighetsanpassade badrum, bullerfria 

rum osv. Bostadsministern Stefan Attefall har i flera fall motarbetat en förbättring av stöden 

som finns för bostadsbyggande. 2011 gav han dock Lennart Sjögren i uppgift att se över 

problemet och komma med lösningar. Han kom fram till ett femtiotal konkreta åtgärdspunkter 

som skulle kunna öka byggnationen av studentbostäder. Rapporten som skrevs av Sjögren, L 

(2011) (Studentbostäder en lägesrapport) gav stort intresse i byggbranschen. Dock har det inte 

skett någon vidare forskning från regeringens sida i detta ämne. 

 

3.4.2.2 Problemen till åtgärdspunkterna 

 

Hinder: 

Enligt Sjögren, L (2011) finns det en del hinder att överkomma innan ett bostadsbygge kan 

genomföras. Hindren kan vara av olika karaktärer och är oftast kopplade till mark, byggnad, 

ekonomi och juridik. Dessa brister är vidare kopplade till regering och riksdag, statliga 

myndigheter och lärosäten, kommuner, fastighetsföretag, byggföretag, studenter och till 

medborgarna. De brister som framgår i riksdagen och regeringen är oftast i plan- och 

bygglagen, högskolelagen, styrningen av akademiska hus, lagstiftning om fastighetsavgift och 

hyreslagen. Bristerna för lärosäten (universitet och högskolor) är till exempel att de inte har 

rätt enligt lag att tillhandahålla bostäder för studenter och forskare. De har med andra ord inte 
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rätt att engagera sig i studentbostäder. Boverkets byggregler ligger till grund så att det blir på 

detta viset. Ett undantag är internationella utbytesprogram som de får påverka, och då gäller 

det bara de större lärosätena som till exempel Chalmers tekniska högskola. Detta enligt 

Boverkets rapport (2009). Även långa handlingstider är ett problem. Myndigheter har även 

dessa problem när det gäller Boverkets byggregler och långa handlingstider. Listan fortsätter 

vidare men mestadels är den största bristen på personal med rätt kompetens samt ekonomi. 

Till exempel har näringslivet en negativ inställning till studentbostadsbyggandet. De säger att 

det är mindre ekonomiskt lönsamt att bygga studentbostäder än vanliga hyresrätter. Det 

saknas alltså tillräckliga ekonomiska stimulanser för fastighets- och byggföretag att bygga 

studentbostäder. Sjögren, L säger vidare att bostadsbyggandet handlar om risktagande. Ju fler 

risker som finns med byggandet desto större risk är det att byggherren väljer ett annat 

byggprojekt. 25 procent av landets studenter bor i studentlägenheter. Resten bor i vanliga 

lägenheter eller hemma hos sina föräldrar. Sjögren, L (2011). 

 

Vidare anger Sjögren, L (2011)  att kommuner bland annat pekar på höga 

produktionskostnader och brist på detaljplanerad mark i attraktiva lägen. Han trycker på ett 

utryck som han kallar för ”nånannanism” som innebär att någon lägger skulden på någon 

annan i stället för att ta på sig det.  

 

3.4.2.3 Lösningar i fem grupper 

 

Enligt Sjögren, L (2011) kan man dela in lösningarna i fem grupper: strukturella förändringar 

och systemåtgärder, aktörsöverenskommelser, regelförenklingar, att utveckla stimulanser och 

banta processer samt att förtydliga ansvar och roller. 

 

Strukturella förändringar och systemåtgärder: 

Några av de strukturella förändringar och systemåtgärdslösningarna är att staten ändrar vissa 

lagar och effektiviserar länsstyrelsens roll i planeringsprocessen. Boverket ska stödja 

framtagandet av nya idéer och ny kunskap genom att t.ex. skapa ett forum där regeringen, 

myndigheter, organisationer och företag på den svenska bostadsmarknaden kan hitta kreativa 

lösningar som ökar tillväxten av bostadsbeståndet. En annan lösning är att ge universiteten 

och högskolorna permanent rätt att hyra och överlåta och till och med äga bostadslägenheter. 

Denna metod är under prövning och har visat sig fungera bra på universiteten. Att avskaffa 

fastighetsavgiften för korridorsrum skulle kunna ge en sänkning på hundra kronor per månad 

för korridorsboende eller skapa ekonomiskt utrymme för att investera i nya bostäder. Detta är 

bara en del av lösningarna som Sjögren, L (2011) tagit fram, så det finns många fler 

strukturella förändringar och systemåtgärdslösningar.  
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Aktörsöverenskommelser: 

Under lösningar för aktörsöverenskommelser anser Sjögren, L (2011) att det är angeläget att 

staten och kommunerna går hand i hand. Om ett byggärende går snabbt genom kommunen 

men fastnar hos en statlig myndighet. Så drabbar det byggherren och bostadskonsumenten i 

slutändan eftersom det kan öka kostnaderna för byggnationen. Detsamma gäller när planlagd 

mark saknas. Cronqvist, A (2011) från Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB) tycker 

samma sak i denna fråga på grund av där exempelvis deras utbyggnad av Lappkärrsberget 

med 600 studentbostäder har stannat av helt på stadbyggnadskontoret. Då drabbas till slut 

universitet och arbetsgivare av bortfall av studenter eller kompetens. Där av uppkomsten av 

”nånannanismen”. I dag upplevs det hos studentbostadsföretagen att det finns behov att 

förbättra samarbetet mellan organisationer som företräder gemensamma allmänna intressen. 

Av denna information föreslår Sjögren, L (2011) exempelvis att man ska slimma 

samhällsbyggnadsprocessen för att snabbare få fram studentbostäder. Ett annat exempel på 

regional/lokal nivå är att bostadsföretagen är beroende av god samverkan med kommunen och 

kunderna. Det innebär att de måste verka i bra symbios med varandra och uppnår man detta 

kan man få en så kallad win-win faktor som alla tjänar på. 

 

Regelförenklingar: 

Vid regelförenklingar säger Sjögren, L (2011) att man behöver förenkla byggreglerna för 

studentbostäderna och detta kan göras genom att man ser studentbostäder mer som 

”hotellägenheter” vilket kan leda till att fler studentbostäder byggs på mark som ligger nära 

campusområdena. Boverket bör tillhandhålla en exempelsamling på studentbostäder som kan 

byggas genom tolkning av gällande regler eller tolkningar av kommunerna. En ny lag som bör 

tillkomma är dispens för innovationsbyggande vid ytaktiva studentbostäder samt större syn på 

funktion än kvadratmeter på bostaden. Cronqvist, A (2011) (SSSB) tycker samma sak fast 

lägger också vikt på att byggreglerna måste vara anpassningsbara. 

 

Förtydliga ansvar och roller: 

Enligt Sjögren, L (2011) finns förbättring som kan göras för att dra ner kostnaderna för 

studentbostadsbyggandet är att göra plan- och bygglovsprocesser mer effektiva. Genom att ha 

tjänstegarantier, servicegarantier, öppna jämförelser, processanalyser, fortsatt 

kompetensutveckling m.m. kan man halvera väntetiden hos kommuner och länsstyrelser. Ett 

annat exempel som kan gynna studentbostadsbyggandet är att man utnyttjar så kallade 

”fönster”. Fönster kan man förklara som perioder då det är billigt att producera bostäder.  

Detta gör man genom att man prioriterar arbetet med detaljplaner för studentbostäder så att 

företagen sen kan hinna utnyttja dessa ”fönster”. Även Cronqvist, A (2011) (SSSB) är inne på 

samma spår där han vill ha långsiktiga lösningar eller som sagt utnyttja ”fönsterna” för att få 

riktiga studentbostäder och inte kortskitiga som är dyrare att bygga och underhålla. Ett annat 

billigt alternativ enligt Sjögren, L (2011) är istället för att bygga nytt är att bygga på befintliga 

bostäder eller köpa upp gamla lägenheter. Även villor har vissa företag sett som en möjlighet 

att konvertera till studentbostäder. I hyran ingår fem till tio procent av markkostnader. För att 

minska dessa kan man uppföra olika upplåtelseformer och olika ägare. Om man bygger 
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affärs- och kontorslokaler på bottenvåningen och P-platser på källarplan kan dessa ytor 

”momsas” genom frivillig momsreglering, vilket leder till skatteeffekter som sänker 

totalkostnaderna för byggande och förvaltning. Även här är listan lång på exempel till 

lösningar som kan hjälpa till att lösa byggandet och bristen på studentbostäder. 

 

3.4.3 Boverkets lagar och regler 

3.4.3.1 Boende 

 

Enligt rapporten från Boverket (2012c) så kan man vid borttagning av skiljeväggar mellan 

sovrum, vardagsrum och kök i smala lägenheter såsom studentlägenheter dra ner på arean i 

lägenheten med ett par kvadratmeter. Detta är acceptabelt eftersom de inte är permanenta 

bostäder. Vidare säger Boverket att studentbostäder ska utrustas med följande. Duschrum på 

minst 170 x 190 centimeter, kapphylla, tre garderober och städskåp samt köksinredning för 

fullständig matlagning för studerande på minst 220 centimeter plus 60 centimeter. Enligt 

Boverket så är det bostadsutformnings- och tillgänglighetskraven i Boverkets byggregler som 

styr vad som kan vara den minimala bostadsarean. Om man skulle införa vissa funktioner och 

dessa skulle vara tillgängliga för funktionsnedsatta personer med rörelse- eller 

orienteringsförmåga så skulle den minsta arean för dessa ligga på trettiofem till trettioåtta 

kvadratmeter. Boverket (2012b).  

 

Korridorsboende: 

I korridorsbostäder kan högst upp till 12 stycken korridorslägenheter dela på ett gemensamt 

kök. Köksutrustningen kan även göras mindre i det gemensamma rummet än hos vanliga 

lägenheters kök. De privata korridorslägenheterna brukar inte vara större än 20 kvadratmeter. 

Dessa innehåller oftast ett rum med tillhörande badrum. Rummet är både hall, 

vardagsrum/sovrum. Boverket (2012b). 

 

Bostäder under trettiofem kvadratmeter: 

Bostäder med högst 35 kvadratmeter behöver man inte dela upp i rum för funktionerna sömn, 

daglig samvaro och matlagning utan dessa funktioner kan finnas i samma rum. Det behöver 

inte heller finnas fler fönster än ett på grund att fönster är knutna till de olika funktionerna. 

Skulle någon av ovanstående funktioner vara skilt från varandra skulle mer än ett fönster 

behövas. När det gäller kök så behövs dock indirekt inte fönster eller någon vädringslucka. 

Boverket (2012b). 

 

Bostäder över trettiofem kvadratmeter: 

Vid en bostadsarea på 55 kvadratmeter räcker det att en av funktionerna som nämns ovan är 

avskiljbar. Köket ska helst i detta fall ha ett standardmått på 2,2 meter inklusive ett högt skåp 



LITTERATURSTUDIE 

 

 
21 

 

med kyl och frys. Dessa bostäder ska även ha 0,6 meter fri golvarea för eventuella 

kompletteringar. Boverket (2012b). 

 

Rumshöjd: 

Standardhöjden på bostäder ska vara 2,4 meter. Vid vindsvåningar och källare kan den dock 

vara 2,3 meter. Standardhöjden för andra lokaler skall även minst ha dessa mått. Boverkets 

byggregler, BBR 19 (2012a)   

 

Bostads funktioner: 

Vissa av komplementen som ska finnas tillgängliga för studentbostäder är förråd, cykelrum 

och postboxar. Dessa ska ligga minst på ungefär 25 meters gångavstånd från bostadshusets 

entréer.  

 

För avfall så ska man ha max 50 meter att gå till ett avfallsutrymme från entréer i ett 

flerbostadshus. Dessa ska vara utformade för allas behov.  

 

Konstruktionsdelar och installationer med kort livslängd ska vara lättåtkomliga och lätta att 

byta ut, men även vara lätta att underhålla, kontrollera och driva. Detta är inte lika viktigt för 

studentboende. Boverkets byggregler, BBR 19 (2012a). 

   

Dörrar: 

Måttet för att passera genom en entrédörr, hissdörr m.m. ska minst vara 0,8 meter, när dörren 

är uppställd 90 grader. BBR (2012a).  

 

Trappor: 

Vid utformning av trappor bör man ta hänsyn till trappans lutning, längd och måttförhållandet 

mellan trappstegens höjd och djup. Stegdjupet bör minst vara 0,25 meter, mätt i gånglinjen. 

Trappor som är mer än 2,5 meter breda ska utformas i två delar med räcken eller ledstänger i 

mitten. Trapplan ska vara minst 1,5 meter djupa i flerbostadshus. BBR (2012a). 

 

Hiss: 

Grundkravet för att införa hiss är att man ska ha fler än en våning. Hissar används för att 

tillfredsställa kravet på tillgänglighet för alla. Om själva bostäderna, som kan vara lägenheter, 

villor m.m., har färre än tre våningar finns det inget krav på att ha hiss. Dock så ska de vara 

utformade så att det går att i efterhand att installera en hiss. BBR (2012a). 
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Uppvärmning: 

En lösning som BBR föreslår när det gäller att minska på användning av ventilationen vid 

värmealstringen från solen är att ha en så kallad solavskärmning, exempelvis markiser. Detta 

minskar värmelasterna som i sin tur gör att man spara energi på drift och uppvärmning. Detta 

måste genomföras på varje enskild bostad. BBR (2012a). 

 

Ventilation: 

Rum som är till för matlagning, sömn, vila, personlig hygien och daglig samvaro ska ha 

möjlighet till forcerad ventilation eller öppningsbara fönster för vädring. Bostäder avsedda för 

studenter ska indirekt ha tillgång till öppningsbart fönster eller vädringslucka. BBR (2012a). 

 

Ljus: 

Byggnader ska utformas så att tillfredställande ljus går att uppnå utan att skador och 

olägenheter för människor uppstår. Bra ljusstyrka får man om man inte har störande 

bländning eller störande reflexer. BBR (2012a). 

 

3.4.3.2 Handikappanpassning 

 

Boverkets rapport (2012c) säger angående handikappanpassning att det bör finnas säng/soffa 

med sängbord, matbord för tre, rullstol, stort skrivbord, bokhylla och tv i bostaden. Om hiss 

saknas måste detta kompletteras per plan: Tvättstuga om inte tvättmaskin ryms i bostaden, 

lägenhetsförråd och gemensamt samvaroutrymme. Vid ungdomsbostäder gäller samma saker, 

men där tillkommer det en extra garderob och köket är större 300 centimeter plus 60 

centimeter. Dock går ett studentkök som nämndes ovan under ”Boende” lika bra att använda i 

detta fall också. Vid rullstolstillgängligt tillkommer en sittgrupp också där två fåtöljer och ett 

soffbord ska finnas.  

 

Den nya plan- och bygglagen som trädde i kraft 2011 där står det att all planering ska främja 

en god livsmiljö ur en socialsynpunkt som är tillgänglig och användbar för alla 

samhällsgrupper. Det kan enligt Müller vara t.ex. tekniska egenskaper som är väsentliga i 

fråga om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelseförmåga eller 

orienteringsförmåga. Detta ska vara tillgängligt i både nybyggnad, ombyggnad eller annan 

ändring på ett hus. Mellan 2010 och 2013 ska minst 90 procent av nybyggnationer följa 

kommunens basprogram för tillgänglighet för alla. Obebyggda tomter som ska förbindas med 

en eller flera byggnader ska alltid utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller 

orienteringsförmåga kan komma fram. Dimensionerna för rullstolar eller eldrivna rullstolar 

för framkomlighet är 1,5 meter i en diameter för utomhusbruk och 1,3 meter för inomhusbruk. 

Müller, L. (2012). 
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3.4.3.3 Produktionskostnader 

 

Låga produktionskostnader: 

Boverket (2012c) uppger att en av de faktorer som kan leda till låga produktionskostnader kan 

exempelvis vara hög kvot på nyckeltalet bostadsarea/uppvärmd bruksarea ovan mark enligt 

svensk standard. Detta innebär att det inte finns några uppvärmda kommunikationsytor eller 

gemensamhetsutrymmen, utan de ytor som finns är miljörum, fastighetstvättstuga och 

förrådsutrymmen. Ett annat exempel som drar ner produktionskostnaderna är hög upprepning 

med få lägenhetstyper, volymelement och friliggande byggnader, få nivåskillnader i marken, 

bra med utrymme på byggarbetsplatsen samt god anslutning för att lättare komma fram med 

material. 

  

Höga produktionskostnader: 

Det som kan leda till höga produktionskostnader är låg kvot på nyckeltalet, olika 

lägenhetstyper med liten upprepningsgrad, trång arbetsplats i innerstäder, omfattande 

markarbeten med dyr grundläggning osv. Vid val av material kan låg standard och enkla 

material sänka produktionskostnaderna men i längden kommer det att ge ökat underhåll som 

därmed ger högre driftkostnader, vilka leder till en ökning på hyran. Man kan säga att det är 

motsatsen till ovanstående låga kostnader. Boverket (2012c). 

 

3.4.3.4 Investeringsbidrag och stimulans 

 

Enligt Boverkets information (2013a och b) så har man 2013 beslutat att ge investeringsbidrag 

i form av bidrag till mark för byggande av nya studentbostäder i vissa kommuner där det råder 

brist på sådana. Stödet ges till de kommuner som har universitet eller högskola belägen i 

området men även till städer som har hög tillväxtökning. Stödet kan max uppgå till runt 

200000 kronor per stödmottagare. Man har även minskat investeringsstimulansen på 

produktionskostnaderna från 25 procent till 6 procent. För att denna ska lämnas ut får inte 

lägenheterna överstiga 70 kvadratmeter. En bostad ska dock ha rimliga boendekostnader som 

enligt regeringen som inte får överskrida 900 kronor per kvadratmeter per år.  

 

3.5 Hur ser framtiden ut för studenter och studentbostäder 

3.5.1 Bristen på bostäder leder till handling 

 

Sveriges förenade studentkårer släppte hösten 2012 en rapport (SFS Bostadsrapport 2012) om 

bristen på studentbostäder. Enligt denna byggdes bara 151 studentlägenheter under året 2011. 

Undersökningen visar att det var 22900 studenter som i första hand ansökt till Lunds 

universitet på höstterminen 2012 vilket är en ökning på 23 procent sen förra året. Vid 
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terminsstarten 2011 var det redan då ett kaos där många fick bo i tält. Så är det på många 

högskoleorter. I protest mot denna brist så har åtta studenter från Stockholm skapat ett 

minihyreshus. Rummen ligger på två kvadratmeter vardera. Syftet är att skapa diskussion 

kring bostadsbristen. Studenterna kommer att övernatta i var sitt rum. Huset är byggt av åtta 

moduler staplade på varandra. 

 

Enligt rapporten 2012 har staten och kommunerna lagt upp ett mål att bygga 30000 nya 

miljövänliga studentbostäder i hela landet till år 2018. Dessa ska ligga på 30 kvadratmeter och 

ha en hyra på 3000 kronor per månad. Ett exempel på där detta redan genomförs är i Råcksta 

där Jagvillhabostad.nu, Stockholms hem AB och AQ Arkitekter har tagit fram billiga 

studentbostäder på 30 kvadratmeter för 3250 kronor i månaden. Detta genom att bygga 

yteffektiv med hög upprepningsgrad och rationella byggmetoder. De bästa formerna att 

använda är kvadraten och kuben. Flera kvadrater på varandra kan göra byggnaden mer 

effektiv eftersom fler delar på grundläggning och yttertak. En lång adderad struktur är ett 

annat exempel på hur man kan bygga optimalt. Fasaderna ska ge ett estetiskt intryck men 

samtidigt hålla en låg kostnad. 

 

Enligt Göteborgs stad (2012) håller Chalmers i nära samarbete med HSB och Johanneberg 

science park på med experiment för att utveckla framtidens boende genom att använda 20 till 

30 studenter som kommer att bo i experimentella bostäder eller vad de kallar för ”levande 

laboratorier”. Byggstarten ska dra igång hösten 2013. Tanken är att studenter ska vara med 

och testa vattenåtervinning, solcellslösningar, miljövänliga byggmaterial och smarta 

bokningssystem för tvättstugan. De ska även utvärdera olika boendeformer, t.ex. hur mycket 

de är beredda att bo tillsammans med andra. Utöver studenterna ska enligt 

stadsbyggnadskontoret även andra bo där, t.ex. äldre och familjer. Antalet lägenheter kommer 

att uppgå till totalt ca 100 stycken. Området kommer bestå av sex stycken byggnader, tre små 

och tre stora. Dessa ska innehålla växthus, skyddad cykelförvaring, sopsortering m.m. 

Projektets syfte är att bostäderna skall vara så ”gröna” som möjligt genom att inte göra så stor 

inverkan på närliggande natur och att vara så energisnåla som möjligt, bland annat genom att 

täcka fasader i solceller m.m. Fast det satsas på nya material som kan vara dyra ses projektet 

som en god investering och kommer att förväntas ge ett överskott för kommunen. 

 

3.5.2 Gemensamhetsutrymmen 

 

Enligt Boverket (2012b) tillfrågades studenter i Malmö hur de ville att studentbostäder skulle 

se ut. De kom fram till att de ville ha eget kök och badrum, men de ville även ha någonstans 

att utanför bostaden att umgås vid. Även trygghet efterfrågades. De ville inte gå ner i en mörk 

källare för att tvätta. Lösningen blev att lägga gemensamma utrymmen på bottenplan mitt i 

byggnaden i anslutning till tvättstugorna. Detta visade sig vara en bra idé då det gav liv och 

rörelse i lokalerna dygnet runt och det kunde ske frekvent spontona möten med andra i 

byggnaden enligt Boverket. Ett annat exempel är gemensamhetsutrymmena i Kvibergs 
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studentbostäder som är enkelt och funktionellt utformade. Men samtidigt är det hög kvalitet 

på material och konstruktion som gör det lätt att underhålla. Visst är det dyrt i 

investeringsskedet, men över tiden är det mest ekonomiskt. Vid sommaren placerar de även ut 

stolar vid beachvolleybollplanen med intilliggande grillplats som de räknar med att de 

försvinner efter ett tag. Vidare säger Boverkets rapport (2012b) att SGS (Stiftelsen Göteborgs 

Studentbostäder) ser stolarna som en symbol för att de bryr sig om studenterna. De säger 

vidare att unga människor har större behov av service och uppmärksamhet. Trivs de så bor de 

kvar längre och på så sätt kan kostnaderna för underhåll, besiktning och administration 

minska.  

 

3.5.3 Påverkan till framtidens studentbostäder 

 

Bostäder kan stå en lång period med ett långsiktigt tänkande. Det svåra är dock att förutse hur 

behovet kommer att se ut i framtiden. Det beror på många faktorer som exempelvis 

konjunkturläge, universitetets dragningskraft och utveckling, hur befolkningsstatistiken artar 

sig och hur regeringen satsar på olika bostäder med stimulanspaket eller andra hjälpmedel 

som kan underlätta byggandet och jobbsituationen i stora drag. Det gäller att bygga mer 

flexibelt för att kunna tillgodose andra hyresgäster när efterfrågan från studenter minskar. 

(Tersmeden, el al. 2010) 
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4 RESULTAT 

Detta avsnitt är uppdelat i tre resultatområden. 

 

”1 Enkätresultat” - Behandlar enkätens resultat vad som är de bästa alternativen och visar 

svaren illustrativt via diagram, tabeller och text. Utöver detta visas tre jämförelser: Kön (man 

och kvinna), utbildning (gymnasieelever och universitetselever) och civiltillstånd (singel eller 

pojke/flickvän) 

 

”2 Panelresultat” – Behandlar intervjuerna från panelerna som består av ett fåtal personer 

uppdelade i grupper med olika inriktningar, exempelvis på arkitektur, ekonomi osv. 

 

”3 Gestaltningsförslaget” – Behandlar vad som har tagits med ifrån de primära och 

sekundära metoderna för att få fram det slutgiltiga förslaget och dess funktioner och 

utseende. 

 

4.1 Enkätresultat 

För att se själva enkäten se BILAGA 8.1 Enkät på sida 89. 

 

Sammanfattning  

Två enkäter skickades ut till ett par valda grupper från universitetet och gymnasiet. Första 

gruppen går första året på arkitektur, industriell ekonomi, teknisk design och väg- och 

vattenbyggnad. Den andra gruppen var gymnasieelever som går sista året på gymnasiet. 

Första enkäten gav 53 svar av 320 enkäter (motsvarar 16 procent). På grund av lågt intresse 

gavs en likadan enkät ut. Denna fick ett resultat på 62svar av 670 enkäter (motsvarar nio 

procent). En sammanställning av dessa gav 115 av 990 svar (motsvarar elva procent). Det 

låga resultatet kan ha berott på många faktorer som tas upp i analysen och diskussionen. Det 

resultat som framtagits gav en jämn könsfördelning som visas här nedan. 

 

4.1.1 Sammanställt enkätresultat 

 

Av de svarande från båda enkäterna var 53 procent kvinnor och resten män.  

 

Åldersgrupperna sträcker sig från 18 år till 33 år. Den sista kan man bortse lite ifrån då den 

ligger långt ifrån de andra åldrarna där 18 till 21 utgör majoriteten som svarade. 
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Diagram 4.1, åldersfördelningen. 

 

Majoriteten av de svarande bor i studentboende följt av vanliga lägenheter. Detta resultat 

visade sig ha en koppling till två andra frågor. Dessa var vilken utbildning de går och om de 

bor med föräldrar eller inte. Majoriteten går på universitet och de bor inte hos föräldrarna. 

Båda dessa resultat ligger på runt 70 procent. 

 

  

Diagram 4.2, fördelningen av boende.  Diagram 4.3, fördelning av utbildning. 

 

 

Diagram 4.4, visar om du bor med föräldrar eller inte. 

 

Många i undersökningen svarade att de var singlar som motsvarar 71 procent och resten hade 

pojk- eller flickvän. Där fanns inga gifta par. Av det stora antalet singlar är många positiva till 
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att dela bostad där 37 procent var villiga och 52 procent kunde tänka sig dela det med en vän. 

Resten (tio procent) kunde inte tänka sig det.   

 

Frågan om var de spenderar mest tid och var de pluggar någonstans på universitetet. Gav ett 

resultat där många pluggar kort tid från en till nio timmar per vecka. Och där grupprum 

används mest under denna tid följt av biblioteket. Det var endast omkring hälften som 

studerade i hemmet från en till nio timmar per vecka. Dock var plantsen som används mest 

hemma köket (55 procent) följt av sovrummet där man pluggar vid ett skrivbord (25 procent).  

 

 

Diagram 4.5, visar var de spenderar sin tid för studierna. 

 

 

Diagram 4.6, visar var de spenderar sin tid för studierna hemma. 

 

1-9tim 10-19tim 20-29tim 30-39tim 40-49tim 50-59tim

Hemma 56% 23% 13% 4% 3% 1%

Grupprum 98% 1% 1% 0% 0% 0%

Skola 49% 16% 15% 15% 3% 3%

Bibliotek 83% 10% 4% 2% 0% 1%
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Det som var mest viktigt i en studiemiljö om man summerar de positiva och jämför med de 

negativa procentvärdena var komfort och bra ljus det som vägde mest följt av utrymme som 

kan vara allt från plats på bord till rörlighet runt studieplatsen. Utsikt ur bostaden var inte 

viktigt enligt resultatet.  

 

 

Diagram 4.7, visar vilken studiemiljö de vill ha (1 viktigast och 4 minst viktigt). 

 

Vid valen av skrivbord som kunde väljas, var de mindre skrivborden mer eftertraktade än de 

större, vilket visar på att ett litet går lika bra som ett stort. Alternativ två som fick mest gav 42 

procent, följt av alternativ ett som gav 21 procent. För att se hur alternativen såg ut se bilaga 

8.1 Enkät, finns på sida 90 och 91. 

 

 

Diagram 4.8, det minsta skrivbordet de kan tänkas använda. 

 

  

1 2 3 4

Utrymme: 25% 35% 31% 9%

Ljudisolering: 29% 31% 26% 15%

Ljus: 43% 32% 16% 9%

Utsikt ut ur bostaden: 18% 23% 28% 31%

Komfort: (värme etc.) 35% 37% 21% 7%
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När det gällde handikappanpassat boende kunde 68 procent tänka sig bo i en för en bekants 

skull men när det gällde för eget bruk om de nu inte kände någon, var det bara runt hälften 

som kunde tänka sig ha ett sådant boende.  

 

  

Diagram 4.9 till 4.10, visar om du kan tänka dig bo i en handikappanpassad bostad för en 

bekant och dig själv. 
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Det som var viktigt i bostadsområdet enligt enkäten vid summering av de negativa och 

positiva procentvärdena, var närhet till skola, låg hyra, närhet till busshållplats, närhet till 

dagligvarubutik och gym/idrottsanläggning. Man kan lägga märke till att det var en större 

andel svarande som var tveksamma till busshållplats, gym/idrottsanläggning och 

dagligvarubutik. När det gällde studenttäthet och återvinningsstation var det inte så viktigt att 

ha i området, resten var oviktigt. För att se resultatet av frågan se nedan. 

 

 

Diagram 4.11, vad som är viktigt runt bostadsområdet (1 viktigast och 4 minst viktigt). 

 

1 2 3 4

Närhet till din skola: 43% 37% 11% 8%

Låg hyra: 46% 38% 11% 4%

Närhet till busshållplats: 25% 45% 19% 10%

Närhet till dagligvarubutik: 28% 42% 23% 7%

Närhet till kioskbutik: 11% 14% 25% 51%

Pizzeria: 7% 8% 32% 54%

Restaurang: 7% 11% 32% 50%

Bar/Pub: 10% 23% 24% 43%

Parker/Grönområden: 11% 30% 35% 23%

Studenttäthet i området: 20% 30% 32% 17%

Parkering (230kr/mån): 17% 14% 15% 54%

Gym/Idrottsanläggning: 29% 38% 20% 13%

Återvinningsstation: 13% 39% 23% 25%

Grillplats: 9% 22% 29% 40%

Förskola: 8% 5% 9% 78%

Låg-/Mellanstadieskola: 8% 5% 8% 79%
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I bostadshuset tyckte de svarande att tvättstuga samt cykelrum var det viktigaste att ha i huset 

vid summeringen av procentvärdena. Förrådsrum var inte så viktigt utan kan placeras utanför 

eller behövs inte alls. Grupprum gav ett resultat under hälften men ska det ändå finnas sådana 

i huset så skulle det finnas en på varje plan enligt resultatet, där 67 procent tyckte det. Resten 

som bastu, övernattningsrum och så vidare är inte viktigt.  

 

 

Diagram 4.12, vad som är viktigt i bostadshuset (1 viktigast och 4 minst viktigt). 

 

  

1 2 3 4

Cykelrum: 26% 37% 23% 14%

Tvättstuga: 78% 10% 4% 9%

Förrådsrum (275kr/ mån): 23% 29% 25% 23%

Festlokal: 8% 24% 25% 43%

Bastu: 17% 18% 37% 29%

Övernattningsrum: 8% 15% 32% 45%

Grupp-/umgängesrum: (för att
studera och umgås

tillsammans med i en ostörd
miljö)

13% 29% 26% 33%
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Av lägenheter som efterfrågas mest enligt enkäten är lägenhet tre följt av lägenhet ett och 

lägenhet två de mest efterfrågade om man lägger ihop de procentuella summorna. För att se 

hur alternativen såg ut se bilaga 8.1 Enkät, finns på sida 93 och 94. 

 

 

Diagram 4.13, bostäder som studenterna tycker är mest attraktivt (1 viktigast och 6 minst 

viktigt). 

 

Korridorsboende (LGH 5) gav som framgår av diagrammet ovan väldigt lågt intresse men av 

de som skulle kunna tänka sig att bo i ett sådant var maximi och minimi antalet de kunde bo 

med i en sådan korridor två till tio stycken, där ett högre antal (sex till tio stycken) vägde mer 

än det lägre (två till fem stycken). 

 

 

Diagram 4.14, visar antalet studenter de kan tänka sig bo med i en korridor. 

 

1 2 3 4 5 6

LGH 1 26% 20% 15% 17% 10% 12%

LGH 2 7% 29% 23% 23% 14% 5%

LGH 3 14% 26% 27% 17% 10% 6%

LGH 4 18% 20% 16% 15% 17% 14%

LGH 5 10% 10% 17% 12% 15% 37%

LGH 6 18% 17% 11% 14% 14% 25%
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Det viktigaste i lägenheten man ville ha var tv kanaler och bredband. Hälften tyckte att 

tvättmaskin skulle kunna vara något att ha i bostaden. Resten var inte så populärt att ha i 

bostaden. 

 

 

Diagram 4.15, funktioner som de tycker är viktiga i bostaden (1 viktigast och 4 minst viktigt). 

  

1 2 3 4

Bredband (0kr/mån): 84% 8% 1% 7%

TV kanaler (0kr/mån): 48% 19% 19% 13%

Möblerad (300kr/mån): 15% 14% 26% 45%

Tvättmaskin (115kr/mån): 31% 23% 28% 18%

Diskmaskin (115kr/mån): 22% 23% 24% 30%

Badkar (150kr/mån): 9% 9% 27% 56%

Torktumlare (100kr/mån): 15% 10% 17% 59%

Bubbelbadkar(200kr/mån): 9% 2% 9% 80%

Klädkammare, en slags större
garderob du kan gå in i

(walking closet) (200kr/mån):
21% 18% 27% 33%
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Vad som vägde mest avseende på själva utformningen av köket var alternativ ett följt av 

alternativ tre och därefter alternativ två. För att se hur alternativen såg ut se bilaga 8.1 Enkät, 

återfinns på sida 95 och 96. 

 

 

Diagram 4.16, visar vilket köksutrymme som är mest populärt. 

 

Köksutrustningen som var mest eftertraktad var alternativ två och alternativ tre. Båda 

alternativen är små men välutrustade, skillnaderna på dessa är att alternativ tre har diskmaskin 

som inte var så efterfrågat, enligt ovanstående resultat. Med andra ord så kan man räkna bort 

detta alternativ lite. För att se hur alternativen såg ut se bilaga 8.1 Enkät, finns sida 96 till 98. 

 

 

Diagram 4.17, visar vilket köksutrustning som är mest populärt. 
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Spis som var mest eftertraktat var en vanlig häll med fyra plattor och ugn (57 procent). Dock 

har det framkommit att i nybyggen så sätts det som standard in keramikhällar, vilket är det 

näst mest populära alternativet enligt enkäten (50 procent). Keramikhällar och vanliga 

spishällar var inte det mest populära alternativet enligt enkäten utan det var mikrovågsugnar. 

Mikrovågsugnar kan man dock, i viss mån, bortse ifrån eftersom dessa inte utgör fast 

utrustning. Många anser dock att de har en viktig funktion i matlagningen, varför det även är 

viktigt att de ingår i utrustningen.  

 

 

Diagram 4.18, vad som är mest eftertraktade av spisar och ugnar. 

 

När det gäller kyl och frys så gav svaren ett väldigt jämt resultat. Om man jämför det 

resultatet med ovan nämnda resultatet avseende hur köket skulle se ut, så är en halv kyl och 

frys det som efterfrågas mest. Många ville ha en medelstor diskho på 60 centimeter (72 

procent). 16 procent kunde tänka sig att ha en 90 centimeter diskho och resten kunde tänka sig 

en 40 centimeter. 

 

    

Diagram 4.19 och 4.20, mest eftertraktade kyl och frys och diskho. 

 

Enligt svaren på alternativen gällande sovrum följer dessa samma trend som köket, små ytor 

och kvadratiska och låga kostnader på ytan. De alternativ som var mest populärt var alternativ 

ett (37 procent) och alternativ två (33 procent). För att se hur alternativen såg ut se bilaga 8.1 

Enkät, finns på sida 99 och 100. 
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Sängen som efterfrågas mest är 120-säng istället för 90-säng där 47 procent vill ha en 120-

säng. Extra sovplats i lägenheten anses inte vara så viktigt och 52 procent tycker att det inte 

behövs. 

 

  

Diagram 4.21 till 4.22, vänsterdiagram visar sovrumsutrymme som är mest 

populärt och högerdiagram vilken säng som föredras. 

 

Det som efterfrågades mest på badrumsutformningen verkar även här ha varit små ytor som är 

mer eller mindre kvadratiska. Det alternativ som valdes mest var tre, följt av alternativ fyra 

som är mer rektangulär till ytan fast är mer luftig än alternativ två. 

 

 

Diagram 4.23, badrumsutrymme som är mest populärt. 
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Alla kunde tänka sig leva miljösmart genom att källsortera. Samt att hushålla med el och 

varmvatten. Dock så var det en större procentenhet som tyckte att de inte skulle kunna 

hushålla med varmvatten. 

 

   

Diagram 4.24 till 4.26, visar om man är ekologisk och hushåller med saker. 

 

4.1.2 Textfrågor 

 

Det fanns även textfrågor om vad de svarande, utöver dessa frågor ovan, tycker, tänker och 

om vad de tyckte saknades i enkäten som de också ansåg skulle behöva finnas med i bostaden 

eller bostadshuset.  

 

Avseende t.ex. bostadsområdet var det en svarande som tyckte området skulle utformas så att 

det skulle få en så låg bullernivå som möjligt. En del ville ha ett låst cykelförråd inomhus på 

grund av stölder och för att vintrarna är kalla vilket gör att växlarna på cyklarna fryser fast. 

Detta cykelrum ska vara ganska stort så att det finn plats för cyklarna. 

 

I själva huset var det en person som tyckte att det behövdes stora trappuppgångar och hissar 

så man får upp möbler, som t.ex. soffor. I lägenheterna var det en del som ville ha mer 

garderober, bättre köksutrustning, ung, spis och fläkt samt en riktig hall för utomhuskläder 

m.m. En annan ville ha en balkong. 

 

Vid frågan hur de tror och tänkte hur framtidens ungdomsbostäder kommer att se ut var det 

många som tyckte att de ska vara så billiga som möjligt samt att de skulle ha mindre ytor, vara 

kompakta och innehålla fler funktioner, men samtidigt kännas luftiga. En del var även för att 

ha större ytor och större lägenheter. Många ville även se att fler vanliga lägenhetstyper byggs 

än studentkorridorer för att slipa dela på till exempel köksytor. Man kan sammanfatta det som 

att de vill ha högre levnadsstandard allmänt. Sen fanns det en del som tror att det kommer 

fortsätta se ut som det är i dag fast att det blir dyrare hyror. Vissa tänkte sig också mer 

modullägenheter staplade på varandra.  
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4.1.3 Resultat av jämförelser 

 

Utöver enkätresultatet gjordes tre jämförelser. Dessa var mellan kön, utbildning och om man 

är singel eller inte. Under frågan boende var det en ganska stor skillnad mellan kategorin 

könen där mer män bodde i studentboende än kvinnor, vilka istället väljer att bo i mer vanliga 

lägenheter. Mellan kategorin utbildningar så var skillnaden att gymnasieelever bor i 

villa/radhus antagligen med sina föräldrar, och studenter bor i studentbostäder. Det fanns 

ingen skillnad vid lägenhetsboende i denna jämförelse. Om man har en pojk-/flickvän var det 

fler som valde lägenhet än studentboende. 

 

 

Diagram 4.27, jämförelsen mellan könen vid boende. 

 

 

Diagram 4.28, jämförelsen mellan utbildning vid boende. 

 

Studentboende Lägenhet Villa/radhus Annat

Man 56% 19% 22% 4%

kvinna 33% 38% 25% 5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Boende 

Studentboende Lägenhet Villa/radhus Annat

Gymnasium 6% 26% 68% 0%

Universitet 59% 30% 5% 6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Boende 



RESULTAT 

 

 
40 

 

 

Diagram 4.29, jämförelsen mellan civiltillstånd vid boende. 

 

Vid boendet söker gymnasieelever mer gemenskap än studenter. Detta kan tänks bero på att 

studenter har mer ansvar och behöver mer lugn och ro. Mellan jämförelserna kategorin kön 

och civiltillstånd finns inga stora skillnader, de flesta vill inte vara helt sociala. 

 

 

Diagram 4.30 till 4.32, visar jämförelsen mellan grupperna civiltillstånd, kön och utbildning 

vid gemenskap i boendet. 
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Singel 48% 22% 26% 5%
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Alla är för att dela bostad med någon de känner. Men lite mindre för att dela med någon de 

inte känner. 

 

I jämförelsen mellan kategorin utbildningen gillar gymnasieelever att plugga mer ensamma än 

vad studenter gör, vilka istället väljer att plugga mer i grupp. Vid jämförelsen avseende 

kategorin kön framkommer att kvinnorna pluggar mer i grupp än män. Vid kategorin 

civiltillstånd är det ingen skillnad mellan singlar och de som har pojk/flickvän. De är en aning 

mer av singlarna än de som är ett par som väljer att plugga själv. 

 

Enligt resultatet från de tre olika jämförelser så pluggar de flesta i köket dock så skiljer det sig 

som andraval där män pluggar mer i sovrummet eller vid ett skrivbord än vad kvinnorna gör. 

Samma sak gäller för singlar, där många fler pluggar i sovrummet eller vid ett skrivbord än de 

som har pojk/flickvän.  
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Diagram 4.33, jämförelsen mellan kön vid val av studieplats hemma. 

 

 

Diagram 4.34, jämförelsen mellan utbildning vid val av studieplats hemma. 

 

 

Diagram 4.35, jämförelsen mellan civiltillstånd vid val av studieplats hemma. 
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Utrymmet tycker det tre grupperna i jämförelserna inte är så viktigt, vid en sammanställning 

av de positiva och negativa procentvärdena. Samma sak gäller ljudisolering och utsikt ur 

bostaden. Ljus tycker alla i jämförelserna är mycket viktigare i studiemiljön. Dock så skiljer 

det sig lite på utbildning, där gymnasieeleverna inte är så intresserade av ljus. Komfort var 

också viktigt i bostaden enligt jämförelserna. Se resultaten här nedan på dessa jämförelser. 

 

 

Diagram 4.36 , jämförelsen mellan kön vid studier hemma, hur viktigt är utrymme (1 viktigast 

och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.37 , jämförelsen mellan utbildning vid studier hemma, hur viktigt är utrymme (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.38 , jämförelsen mellan civiltillstånd vid studier hemma, hur viktigt är utrymme (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.39 , jämförelsen mellan kön vid studier hemma, hur viktigt är ljudisolering (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.40 , jämförelsen mellan utbildning vid studier hemma, hur viktigt är ljudisolering 

(1 viktigast och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.41 , jämförelsen mellan civiltillstånd vid studier hemma, hur viktigt är 

ljudisolering (1 viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.42 , jämförelsen mellan kön vid studier hemma, hur viktigt är ljus (1 viktigast och 

4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.43 , jämförelsen mellan utbildning vid studier hemma, hur viktigt är ljus (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.44 , jämförelsen mellan civiltillstånd vid studier hemma, hur viktigt är ljus (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.45 , jämförelsen mellan kön vid studier hemma, hur viktigt är utsikt (1 viktigast 

och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.46 , jämförelsen mellan utbildning vid studier hemma, hur viktigt är utsikt (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.47 , jämförelsen mellan civiltillstånd vid studier hemma, hur viktigt är utsikt (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.48 , jämförelsen mellan kön vid studier hemma, hur viktigt är komfort (1 viktigast 

och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.49 , jämförelsen mellan utbildning vid studier hemma, hur viktigt är komfort (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.50 , jämförelsen mellan civiltillstånd vid studier hemma, hur viktigt är komfort (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

Det minsta skrivbordet grupperna kunde tänka sig ha är alternativ två på alla jämförelserna 

dock så var det mindre studenter som kunde tänka sig det än gymnasieelever vid 

utbildningsjämförelsen. 

 

Vid jämförelserna var många för att ha en handikappanpassad bostad för en bekants skull, 

medan det var mer splittrat mellan grupperna för eget bruk.  I kategorin könen var kvinnan 

mer villig att ha en handikappanpassad bostad än männen, i kategorin utbildning var 

gymnasisterna mer villiga än studenter (det var jämt mellan ja och nej här). Vid kategorin 

civiltillstånd så kunde de som har pojk-/flickvän ha en handikappanpassad bostad för eget 

bruk medan singlar inte tyckte det var så populärt. Dock var det lite mer positivt åt ja hållet än 

nej hållet i denna jämförelse. 

Avseende vad som var viktigt i bostadsområdet var alla i jämförelsen överens om att närhet 

till skola, dagligvarubutik, busshållplats, hyra och gym/idrottsanläggning var viktigast. De var 

även överens om vad som inte var viktigt på många punkter såsom närhet till låg-

/mellanstadieskola, förskola, grillplats, parkering, bar/pub, restaurang, pizzeria och 

kioskbutik. Vid Parker/grönområden var det olika tycken. Kategori könen var varken för eller 

mot, dock så pekar det hos männen lite åt nej hållet. Under kategorin utbildning så var fler åt 

det negativa hållet. Hos kategorin civiltillstånd var singlarna mer negativa än de som har 

pojk-/flickvän.  
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Diagram 4.51 , jämförelsen mellan kön, hur viktigt är grönområden runt bostadsområdet (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.52 , jämförelsen mellan utbildning, hur viktigt är grönområden runt 

bostadsområdet (1 viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.53 , jämförelsen mellan civiltillstånd, hur viktigt är grönområden runt 

bostadsområdet (1 viktigast och 4 minst viktigt). 
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Avseende frågan studenttäthet var det häften som tyckte att det bara skulle vara studenter i 

området vid alla jämförelser. Samma sak gäller för återvinningsstation, där runt hälften (till 

och med lite mer) tyckte att det skulle finnas i området, men det var ingen större skillnad på 

dessa grupper i jämförelserna.  

 

I hyreshus tyckte de flesta av de tillfrågade grupperna att cykelrum var viktigaste dock så var 

fler gymnasieelever mer skeptiska till det än universitetselever. Samma sak gäller med de som 

har en pojk-/flickvän. Även rörande tvättstugan var det ingen tvekan bland grupperna, där alla 

tyckte det var viktigt.  

 

 

Diagram 4.54 , jämförelsen mellan kön, hur viktigt cykelrum är i bostadshuset (1 viktigast 

och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.55 , jämförelsen mellan utbildning, hur viktigt cykelrum är i bostadshuset (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.56 , jämförelsen mellan civiltillstånd, hur viktigt cykelrum är i bostadshuset (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

Förråd var inte så viktigt enligt jämförelserna. Dock låg det lite mer mot de positiva hållet vid 

sammanställningen av de positiva och negativa procentvärdena.  Gymnasieeleverna är dock 

lite mer skeptiska till förråd.  

 

 

Diagram 4.57 , jämförelsen mellan utbildning, hur viktigt förrådsrum är i bostadshuset (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

Festlokal, bastu, övernattningsrum och grupp-/umgänges rum tyckte inte de tillfrågade i 

jämförelserna var så viktigt i byggnaden. Om de ändå fick välja att ha ett grupp-/umgänges 

rum så tyckte de tillfrågade i jämförelserna att det skulle finnas ett på varje plan. 

 

När det gäller lägenhetsalternativ så tyckte de tillfrågade i jämförelserna att LGH 1 som 

motsvarar en etta, LGH 2 som motsvarar en dubblett och LGH 3 som motsvarar en tvåa var 
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de mest attraktiva om man nu lägger ihop de positiva procentvärdena och jämför dem med de 

negativa procentvärdena. Enligt resultatet är männen lite mer skeptiska till LGH 3 precis som 

singlarna. Avseende LGH 4, som motsvarar en trea var det hälften som var positiva till det 

enligt grupperna. Samma sak gäller LGH 6 som motsvarar en villa man hyr ut. Dock var de 

som har en pojk/flickvän mer intresserade av att ha en sådan än singlar.  LGH 5 som är ett 

korridorsboende var de tillfrågade i jämförelserna negativa i mot. 

 

Om de nu var villiga bo i korridor så var män och kvinnor villiga att bo sex till tio personer i 

samma korridor, dock kunde männen även tänka sig att bo med två till fem personer. Samma 

sak gäller vid kategori utbildning alla kunde tänka sig bo med sex till tio stycken medan 

gymnasieelever kunde tänka sig även bo med två till fem stycken. Pojke-/flickvän var det 

också sex till tio stycken. 

 

I bostaden var grupperna överens om att bredband och tv kanaler var viktigt. De var även 

överens om vad som inte var viktigt som t.ex. klädkammare, bubbelbadkar, badkar, 

torktumlare och möblerad. Avseende resten var det mer blandat tycke. Kvinnor tyckte t.ex. att 

det var viktigare att ha tvättmaskin i bostaden än vad män tyckte. Bland männen var bara runt 

hälften som tyckte det var viktigt att ha tvättmaskin. Under kategorin utbildning ville 

gymnasieeleverna ha tvättmaskin i bostaden, dock så var de mer osäkra på det. Bland 

studenter var det även här bara runt hälften som tyckte det var viktigt. De som har pojk-

/flickvän tyckte det var viktigare än singlarna, dock så var det procentuellt ganska jämt mellan 

dessa. Det är bara runt hälften som tycker det är viktigt.  

 

 

Diagram 4.58 , jämförelsen mellan kön, hur viktig tvättmaskin är i bostaden (1 viktigast och 4 

minst viktigt). 
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Diagram 4.59 , jämförelsen mellan utbildning, hur viktig tvättmaskin är i bostaden (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.60 , jämförelsen mellan civiltillstånd, hur viktig tvättmaskin är i bostaden (1 

viktigast och 4 minst viktigt). 
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Det var bara omkring hälften som tyckte det var viktigt med diskmaskin. Dock så fanns det 

vissa avvikelser som t.ex. att männen var mer emot det än kvinnorna, Studenter var mer emot 

det än gymnasieeleverna och singlarna var mer i mot det än de som har en pojk-/flickvän. 

 

 

Diagram 4.61 , jämförelsen mellan kön, hur viktig diskmaskin är i bostaden (1 viktigast och 4 

minst viktigt). 

 

 

Diagram 4.62 , jämförelsen mellan utbildning, hur viktig diskmaskin är i bostaden (1 viktigast 

och 4 minst viktigt). 
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Diagram 4.63 , jämförelsen mellan civiltillstånd, hur viktig diskmaskin är i bostaden (1 

viktigast och 4 minst viktigt) 

. 

Av alternativen på köksutformning tyckte männen och kvinnorna att alternativ ett var mest 

tilltalande i form och storlek. Efter det följde alternativ tre för båda. Under kategorin 

utbildning tyckte gymnasieeleverna alternativ ett var bäst och alternativ sex var deras andra 

val som har en mer öppen planlösning. Studenterna var även de intresserade av alternativ ett. 

Men de var inte intresserade i alternativ sex utan hade istället alternativ tre som andra val. 

Under kategorin civiltillstånd tyckte de som har en pojk-/flickvän att alternativ tre var bäst 

och de hade alternativ ett som andra val, dock så var även alternativ fyra tilltalande för dem. 

Singlarna tyckte alternativ ett var bäst, följt av alternativ två. Av kökslayouterna så är enligt 

jämförelserna alternativen två och tre de mest tilltalande där singlar, kvinnor, gymnasieelever 

och universitetselever gillar alternativ två och män och de som har pojk-/flickvän gillar 

alternativ tre. 

När det gäller vitvarorna i köket var alla grupper i jämförelserna överens om spis, ugn och 

mikro. Den som var mest eftertraktad, om man inte tar med mikron, var spishäll med fyra 

plattor och ugn. Avseende kyl och frys hade grupperna olika tankar. Männen var mer 

intresserade av att ha en kyl och en frys än vad kvinnorna var, som i stället ville ha en halv 

frys och kyl. Gymnasieeleverna kunde tänka sig båda alternativen medan studenterna kunde 

tänka sig en kyl och en frys. De som har pojke-/flickvän ville ha en kyl och frys medan singlar 

ville ha en halv kyl och frys. 

 

1 2 3 4

Pojke/Flikvän 30% 24% 24% 21%

Singel 18% 23% 24% 34%
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Diagram 4.64 , jämförelsen mellan kön, vilken kyl och frys som är mest eftertraktad. 

 

 

Diagram 4.65 , jämförelsen mellan utbildning, vilken kyl och frys som är mest eftertraktad. 

 

 

Diagram 4.66 , jämförelsen mellan civiltillstånd, vilken kyl och frys som är mest eftertraktad. 

 

Vid val av diskho så var alla grupper i jämförelserna eniga om vad de ville ha och det var en 

diskho som är 60 centimeter. 

 

Det mest tilltalande sovrummet av alternativen i jämförelserna var alternativ ett, två och tre 

där männen gillade alternativ ett eller tre och kvinnorna gillade alternativ två följt av ett. 

Gymnasieeleverna gillade alternativ ett följt av två och även studenterna gillade alternativ ett 

följt av två. Singlarna gillade alternativ två följt av alternativ ett och de som har pojk-/flickvän 
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gillade alternativ tre följt av ett. Detta kan bero på att de behöver större säng och plats när de 

är tillsammans som resultatet visar från val av säng där alternativ tre följt av alternativ fyra 

var mest attraktivt i denna grupp. Singlarna var mer intresserade av alternativ tre. I de andra 

grupperna var även där alternativ tre det mest attraktiva.  

   

Figur 4.1 – 4.3, visar sovrums alternativ. Alternativ 1 på väster sida, alternativ 2 i mitten och 

alternativ 3 på höger sida. 

 

Vid extra sovplats ville inte män/kvinnor ha det, dock så tyckte studenter att det var lite mer 

viktigt än gymnasieeleverna. Samma sak gäller för singlar som tyckte det var lite mer viktigt 

än de som har pojk-/flickvän. 

 

Av alternativen för badrum så tyckte grupperna i jämförelserna att alternativen tre, fyra och 

två var mest attraktivt. Männen tyckte att alternativ tre var mer attraktivt medan kvinnorna 

tyckte att alternativ fyra var ett bättre alternativ. Gymnasieeleverna tyckte att alternativ tre var 

mest attraktivt och studenterna tyckte att alternativ fyra var mer attraktivt. Dock så var inte 

alternativ tre långt ifrån att vara mest attraktiv också. Singlarna tyckte alternativ tre var mest 

attraktivt och paren tyckte att alternativ fyra eller två var det. Varför de valde dessa kan ha 

med att göra med att de är närmare ett vuxenliv än ett studentliv. 

   

Figur 4.4 – 4.6, visar badrums alternativ. Alternativ 2 på väster sida, alternativ 3 i mitten och 

alternativ 4 på höger sida. 

 

När det gäller att källsortera, hushålla med el och varmvatten så är alla grupper i 

jämförelserna villiga att göra detta. Alla tycker lika under dessa punkter. 
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4.1.4 Jämförelse med enkäten från Andersson, J och Stenman, A 

examensarbete Framtidens studentboende (2011). 

 

Enligt Andersson, J och Stenman, A enkät från (2012) stämmer svaren på de första frågorna 

överens med enkäten från detta arbete. De flesta är singlar och bor antingen i ett 

studentboende eller i vanliga lägenheter. De vill ha mer gemenskap (58,8 procent) med andra 

(deras enkät) än i den här enkäten där bara 37 procent vill det. Enligt deras enkät pluggar man 

mest i grupp medan i den här är det tvärt om. Var man pluggar oftast visar enkäterna helt 

olika svar. Fler svarar att de pluggar i ett grupprum/studierum i denna enkät och bara 3,7 

procent i deras. Plugga i skolan visar helt annorlunda resultat, där 59,3 procent pluggar som 

första val i deras enkät. I den här är det sista valet. Det har säkert med att göra att det finns ett 

fjärde val i denna enkät som är bibliotek (ligger som andra val). Näst sista valet i deras är att 

plugga hemma. Medan i den här ligger det som tredje val. Vid studier hemma visar resultatet 

även här olika. Många fler i denna undersökning väljer att plugga i köket hemma. I deras är 

det vid ett skrivbord 38,5 procent. Fast att plugga i köket är inte långt efter i deras heller (31,8 

procent). När det gäller närhet till skola och bra kommunikationer stämmer resultatet från 

denna enkät överens med deras. Samma gäller vid studenttäthet i området. Där båda enkäterna 

visar att det inte är lika viktigt. Dock visar det sig vid gemensamhet/dela bostad att det är 

viktigare i Luleå (37 procent villiga med vem som helst och 52 procent med en de känner) än 

i Stockholm där 38 procent är villiga att dela. Studiemiljö är lika viktigt i båda enkäterna. Om 

man jämför grupprum och umgängesrum så är det nästan samma resultat i båda enkäterna, där 

de svarande har sagt att det inte är så viktigt. Vid val av våningsplan för var ett sådant rum ska 

ligga verkar det som om det bara var viktig att ha det på en våning. Medan i denna enkät var 

det viktigt att ha det på alla våningar. Bastu och festlokal (i deras enkät kallar de det för club) 

är inte heller viktigt. Här har även Andersson, J och Stenman, A (2012) också lagt till 

aktivitets- och biorum. Men de var inte heller så populärta enligt deras enkät. I deras enkät 

visar det sig inte vara så viktigt med förrådsrum. Det kan jämföras med samma resultat från 

denna enkät. Fast enligt deras sidoenkät verkar det finnas ett behov av det (80 procent tycker 

så). Återvinningsstation gav ett resultat på 50 procent i båda enkäterna. 

 

Alternativen av bostäder är lite svårare att jämföra på grund av att de inte hade större än en 

dubblett i deras enkät. Många i denna enkät ville ha en tvåa följt av en etta och dubblett. 

Enligt deras var en etta mest eftertraktad följt av en dubblett och som tredje alternativ ett rum 

med pentry. Korridorsrum var inte viktigt i båda enkäterna. När det gäller bredband och 

tvkanaler så var det viktigt i båda. Vid val av säng ville många ha en 120 säng i båda. I 

skrivbordsfrågan är det nästan samma resultat i båda enkäterna, där ett mindre skrivbord är 

mer eftertraktat än en större. Även en möblerad lägenhet ansågs vara oviktig i enkäterna. En 

fråga som finns i deras enkät men inte i denna (fanns som ett alternativt önskemål i 

textfrågorna) var frågan om balkong. Där säger de att det är mer oviktigt än viktigt att ha 

balkong. Enligt denna enkät så visar det sig finnas ett intresse att ha en. Enligt resultatet från 

köksutrustningen så vill de flesta ha ett standard kök. Men kan tänka sig ett med fler 

funktioner. Samma gäller för Andersson, J och Stenman, A (2012). Där de kan tänka sig 
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betala 500 kr mer/månad för bättre standard. Badrumsutformningen tenderar att ge samma 

resultat som denna enkät. Där det minsta badrumet är mer populärt. Båda enkäterna visar att 

de kan tänka sig leva miljösnålt genom att spara på varmvatten, ström och källsortera.  

 

Utöver dessa frågor fanns det några som inte har tagits upp i denna enkät. Och tvärt om. De 

som finns här tas inte upp. Några av deras frågor var: ”Är din studentlägenhet tillräckligt stor 

för dina behov?”. Där 64 procent svarade ja. ”Anser du att din hyra är rimligt för ditt 

boende?” Där bara 36 procent svarade ja. En annan fråga var. Vad de tyckte var dålig med sin 

befintliga bostad. Där var hög hyra och låg standard det största problemet. Lite av detta kan 

man se i denna enkät. Fast här verkar det största problemet vara låg standard och för lite 

utrymme.   

4.2 Panelresultat 

Panelen bestod av två grupper som i detta arbete kallas grupp A och grupp B. Grupperna 

består av två personer. Dessa kallar jag person A, B i grupp A och person C, D i grupp B. 

 

Kort sammanfattning: 

Denna undersökning gjordes efter enkätens svar hade framtagits. Enkäten svar användes för 

utformning av de första idéerna som i sin tur användes under panelen. De presenterades i 

denna ordning under intervjun: Ettan, tvåan/dubblett och tvåan. Panelen skulle bestå av två 

grupper. En med inriktning på arkitektur och en med inriktning på ekonomi.  

4.2.1 Resultat grupp A 

 

Första gruppen som intervjuades var grupp A som bestod av sistaårsstudenter. Efter en kort 

beskrivning av första förslaget tyckte person A att det var alldeles för mycket köksskåp. Detta 

berodde på att det var en väldigt liten lägenhet och på att det bara bor en person i lägenheten 

därav är ett kök av den storleken inte nödvändig. Sen jämförde han det med sin nuvarande 

bostad där han bor hemma med föräldrarna där de inte har så stort kök fast klarar sig på det 

ändå. Även person B tyckte var lite väl mycket skåp i köket. Båda tyckte att diskmaskin var 

en onödig funktion som skulle öka kostnaderna, så de ville inte ha en sådan. När det gällde 

badrummet med underskåpet vid tvättstället så tyckte både person A och B att det var en bra 

idé att ha ett underskåp. I dagens studentlägenheter saknas oftast sådana skåp. Person B 

frågade sedan om vad för material byggnaden ska bestå av eftersom material kan påverka 

kostnaden, men på grund av att examensarbetet handlar mest om funktioner och inte material 

så blev den frågan inte helt besvarad. Men själva tanken bakom är att den ska bestå av ett 

slags modulbygge därför är chansen stor att det är betong- eller trämoduler. Vid intervjun var 

inte resultatet från enkäten helt sammanställt och resultatet visade att sovalkov var det mest 

efterfrågade under tiden. Där tyckte person A att det var onödigt med sovalkov. Han tyckte att 

man lika gärna kunde hänga upp hyllor m.m. Han tyckte också det var bättre att ha en vanlig 

säng. Person B instämde och tyckte att en vanlig säng var bättre och han tyckte vidare att 
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personerna som skulle bo där skulle ha friheten att själv att bestämma vad de ville ha under 

och över en vanlig säng. Person B säger vidare att han i själva verket inte är intresserad av 

antalet funktioner utan är mer intresserad av att hålla nere priset så mycket som möjligt. Han 

tänkte helt enkelt att ettan skulle vara så enkelt inrett som möjligt och ha så få funktioner som 

möjligt i början. Dock skulle de som flytta dit ha möjligheten att själva kunna sätta in mer 

funktioner om de var villiga att göra detta. Nä frågan om längre fönster nämndes tyckte de att 

man inte skulle ha större fönster för de ökar insynen. Så de tyckte de som fanns dög. Dessa 

fönster var standard fönster. Färgerna inuti lägenheten, på väggarna, tyckte de skulle vara 

neutrala. Vid förfrågning allmänt om tvättmaskin och torktumlare i någon av lägenheterna så 

svarade person B att han tyckte det var onödigt och att det var bättre att dela på en tvättstuga i 

stället. Person A tyckte dock lite annorlunda, han tyckte tvättmaskin var viktigare att ha i en 

lägenhet än en diskmaskin.  

 

Vid andra förslaget tvåan/dubbletten tyckte person A och B att det var trångt mellan 

utrymmena, dock så tyckte de att det var bra att den kunde vara en vanlig tvåa och en dubblett 

samtidigt. De tyckte även att de var bra att man kunde öppna upp vissa ytor i 

tvåan/dubbletten, t.ex. att ta bort väggen mellan köket och vardagsrummet. Person B tyckte 

vidare att man skulle försöka göra de trånga ytorna mer öppna genom att experimentera med 

att ta bort vissa väggar eller ändra på proportionerna i lägenheten. Även här tycker de att det 

var för mycket köksförvaring, dock så tyckte person A att det var mer rimligt att ha 

diskmaskin i detta alternativ. Person B säger samtidigt att det är mer logiskt att ha tvättmaskin 

i detta förslag än det förra och skulle hellre se en sådan än en diskmaskin. De hade inte några 

invändningar på fönster placeringen.  

 

I sista förslaget tvåan så tyckte de om den. Dock så tyckte person A och B att det var trångt i 

köket. I detta lösningsförslag efterfrågades även badkar. Men de var inte intresserade av att ha 

ett. Som slutfråga för att avrunda panelen frågades; vilket av dessa alternativ skulle ni tänkas 

kunna bo i efter er studietid på universitetet. Person A skulle tänka sig bo i ettan för den var 

tillräcklig stor och hade de funktioner som han ansåg att han behövde. Han tyckte även att 

ekonomin spelade roll så där av vägde ettan högre än de andra alternativen. Person B tyckte 

tvåan skulle vara det bästa alternativet, men sen berodde det på om han har råd eller inte men 

han tyckte storleken och funktionerna dög för hans levnadsstandard om nu han skulle gå ut 

från universitetet och börja jobba. 

 

4.2.2 Resultat grupp B 

 

Andra gruppen som intervjuades var grupp B som bestod av förstaårsstudenter på 

universitetet. Efter den korta introduktionen till första förslaget tyckte även den här gruppen 

att de var för mycket köksutrymme, alltså för mycket köksskåp. Person C och D var inte 

heller intresserade av diskmaskin i detta alternativ. De tyckte även att sovalkoverna var 

onödiga, de ville ha en säng som skulle vara 120 centimeter. I badrummet såg person C 
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underskåpet som han tyckte var en bra lösning på utrymme. Även person D instämde i detta. 

Även denna grupp tyckte att de var bra med de fönster som visades i förslaget de ville inte ha 

större fönster.  

 

Vid andra förslaget tvåan/dubbletten tyckte även här personerna C och D att det var trångt 

mellan utrymmena. De tyckte även att de skulle vara bra om man kunde öppna upp vissa ytor 

i tvåan/dubbletten, t.ex. genom att ta bort väggen mellan köket och vardagsrummet. Person C 

tyckte att man skulle experimentera med att ändra på proportionerna på lägenheten. Även här 

tycker de att det var för mycket köksförvaring. De hade inte heller några invändningar på 

fönsterplaceringen. Person C tyckte att man skulle ha valmöjligheten att välja om man vill ha 

torktumlare/tvättmaskin i både tvåan/dubbletten och tvåan.  

 

I sista förslaget, tvåan, så tyckte de precis som grupp A att det var trångt i köket och att det 

fanns för mycket skåp. I detta lösningsförslag efterfrågades även badkar. Person D var inte 

intresserad av badkar. Dock så kunde person C tänka sig att ha ett badkar istället för en 

tvättmaskin. Även här hade de inga synpunkter på fönsterna. Person C tyckte, som en liten 

detalj, att man skulle vrida dubbelsängen 180 grader och placera den på motstående vägg som 

faktiskt var ett bättre alternativ att göra. I slutet av intervjun frågades det allmänt om extra 

sovplats i förslagen men det ville varken person C eller D ha.  

 

Detta intervjuresultat skilde sig inte så mycket från det första intervjuresultatet. Mycket av de 

som sagts i grupperna under intervjuerna var i princip samma synpunkter och ändringar. Inte 

heller de positiva sakerna i alternativen som nämndes skilde sig från grupperna. 

 

4.3 Gestaltningsförslaget 

4.3.1 Idéutformning (koncept) före panelen 

 

Samtidigt som enkätresultatet sammanställdes började fasen att ta fram idéer till panelen. 

Dessa idéer utformades med hjälp av enkäten, där det som var mest eftertraktat i enkäten 

under tiden användes (avsnitt 4.1.1) och litteraturstudien (avsnitt 3) som kan läsas ovan i 

rapporten. Det viktigaste från litteraturstudien som användes var från kapitel ”3.4.3.1 

Boende”, ”3.4.3.2 Handikappanpassning”, ”3.4.3.3 Produktionskostnader”, ” 3.5.1 Bristen på 

bostäder leder till handling” och ”3.2.1 Koncept för ett hem”. Nedanför följer några av 

aspekterna: 

 

 Den bästa formen att använda är kvadraten och kuben. Flera kvadrater på varandra kan 

göra byggnaden mer effektiv eftersom fler som delar på grundläggning och yttertak.  

(Stockholms hem AB och AQ Arkitekter). 
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 Det som drar ner produktionskostnaderna är hög upprepning med få lägenhetstyper, 

volymelement och friliggande byggnad. Boverket (2012c) 

 

 Vid borttagning av skiljeväggar mellan sovrum, vardagsrum och kök i smala 

lägenheter såsom studentlägenheter kan man dra ner på arean i lägenheten med ett par 

kvadratmeter. Boverket (2012c) 

 

 Bostäder med högst 35 kvadratmeter behöver man inte dela upp i rum för funktionerna 

sömn, daglig samvaro och matlagning utan de kan finnas i samma rum tillsammans. 

Det behöver inte heller finnas fler fönster än ett på grund av att fönster är knutna till de 

olika funktionerna. Boverket (2012c) 

 

 Vid handikappanpassning bör det finnas säng/soffa med sängbord, matbord för tre, 

rullstol, stort skrivbord, bokhylla och tv. Boverket (2012c) 

 

 Öppen planlösning är mycket populärt i dagens läge. Istället för väggar använder man 

föremål för att skilja på olika ytor. Kopec, D (2006) 

 

Det ovan nämnda resulterade i tre olika lägenhetstyper som utformade vad som efterfrågades 

av studenter innan all data hade sammanställt, så som rumsproportioner och funktioner. Dessa 

första idéförslag var en etta på 33 kvadratmeter, en tvåa på 55 kvadratmeter och en 

dubblett/tvåa på 47 kvadratmeter, vilka alla visas nedan som bilder och som beskrivande text. 

 

Etta 33 kvadratmeter: 

Ettan innehåller ett utrustat kök med diverse funktioner såsom diskmaskin, micro, ett badrum 

som är tillräcklig stor för att en handikappad ska kunna röra sig fritt där, samt ett underskåp 

för mer plats för toalettartiklar, en sovalkov med förvaringsutrymmen runt om sängen, ett 

stort skrivbord för mer studieutrymme vid studerandet och en tv-bänk med rullfunktion. Dessa 

är förslag till möjlig inredning. För att avskärma sov/arbetsytan till köket ska det installeras ett 

draperi. Ettan är uppbyggd av två zoner, där den ena zonen inrymmer kök, hall och badrum 

och den andra sovrum/arbetsrum. Detta ligger närmast fönstret för att ge bättre ljus vid 

studierna. Dock så når ljuset också in till köket. Det har även placerats tre stycken 

garderober/städskåp för mer förvaring, vilket efterfrågades. Där det är en tom vägg finns 

möjligheter för att sätta upp egen inredning som vägghyllor, tavlor m.m. Takhöjden i 

lägenheten kommer att vara 2,4 meter.  
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Figur 4.7 och 4.8, idéförslaget för ettan med diverse funktioner.  

 

Tvåan 55 kvadratmeter: 

Tvåan består av tre zoner där ena utgörs av sovrummet och vardagsrummet vilka angränsar in 

i den tredje zonen som är hallen, badrummet och köket. Köket innehåller ett stort utbud av 

köksutrustning (möjligtvis lite trångt som även panelerna tyckte enligt ovan). Badrummet har 

ett underskåp för mer förvaring och den är tillräckligt stor för att en handikappad ska kunna 

röra sig där inne. Sovrummet är ett eget separat rum med en dubbelsäng med 

förvaringsutrymmen under sängen. Denna säng gör att lägenhetstypen är mer utformad för par 

som lever tillsamman. Sovrummet är även utrustat med två garderober samt två sängbord med 

förvaring. Resten av rummet är gjort så att de boende kan inreda själv hur de vill på väggarna 

med till exempel hyllor, tavlor m.m. Vardagsrummet rymmer en soffa, två fåtöljer, soffbord 

och en tv-bänk med rullfunktion, där finns även ett stort skrivbord för studierna samt ett 

matbord (möjlig inredning). Detta är placerat här för ljusets skull. Resten av ytorna är för egen 

inredning för att sätta sin egen prägel på lägenheten. I hallen finns två garderober/städskåp 

och plats för hatthylla och klädhängare som inte visas i bilderna nedan. Takhöjden kommer 

vara samma som ovan nämnda förslag. Det har även tagits med två förråd i modulen. 

Förråden tillhör tvåan och en intilliggande etta och de är nåbara från trapphuset. 
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Figur 4.9 till 4.11, idéförslaget för tvåan med diverse funktioner.  

 

Dubblett/tvåa på 47 kvadratmeter: 

Dubbletten/tvåan är uppdelad i två zoner. I dubbletten består första zonen av köket, 

badrummet och hallen. Den andra zonen utgörs av de två sovrummen/arbetsrummen. I tvåan 

är det tre zoner. Zon ett har samma utformning i tvåan som i dubbletten, zon två vardagsrum 

och zon tre sovrum. Det som gör att detta förslag sticker ut är att den både kan inredas som en 

dubblett för två inneboende eller som en tvåa för parboende utan att ändra på ytorna. Det enda 

som ändras är möbleringen. Takhöjden på dessa kommer vara som ovanstående förslag. Ett 

förråd var även insatt i detta förslag som är tillgänglig via trappuppgången för att få mer 

förvaringsmöjligheter. 

 

 

Figur 4.12, idéförslaget för dubbletten/tvåan ovanifrån med exemplet tvåan på vänster sida 

osv.  

 

Om man ska kolla på dubbletten först så är köket smalt och litet fast själva utbudet av 

köksutrustning är stort. För att få in ljus i denna del har ett fönster placerats vid matbordet. I 

hallen finns två garderober/städskåp och plats för klädhängare och hatthylla som inte visas här 

heller. Från hallen finns badrummet som är utrustat med två handfat och båda har underskåp 

för mer förvaring. Dessa ytor är möjliga för en handikappad att röra sig i fast det är trångt. 

Resten av ytorna i zon ett är möjlig att hänga upp tavlor, hyllor med mera. På zon två som är 
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sovrummen/arbetsrummen innehåller sovalkov med förvaring som förslaget från förslaget 

ettan ovan. Den innehåller också ett mindre skrivbord som är det minsta de svarande kunde 

tänka sig innan enkätresultatet var färdigställt. Detta är placerat så bästa ljust uppnås. Utöver 

det finns en tv-bänk som är rullbar för att kunna flyttas. Resten av utrymmet är gjort så att den 

som bor där inne kan hänga upp vad de vill. Detta som beskrivs här är bara ett förslag till 

möjlig inredning. 

 

 

Figur 4.13 och 4.14, idéförslaget för dubbletten med diverse funktioner.   

 

Tvåan har i princip samma inredning som dubbletten i zon ett. Dock så skiljer det sig lite i 

badrummet där ena tvättstället plockas bort. Denna yta kan istället användas genom att 

placera tvättmaskin och torktumlare där. Zon två som är vardagsrummet är utrustad med 

soffa, fåtölj, litet skrivbord och tv-bänk som är flyttbar. Resten av ytorna är utformade så att 

de inneboende kan sätta sin egen prägel på bostaden genom att hänga tavlor m.m. Det går 

även i detta förslag att slå ut väggen till köket för att öppna upp ytorna som gör det mer 

handikappanpassat. Sovrummet som är zon tre innehåller en dubbelsäng med förvaring under 

sängen, en fåtölj, två garderober och två sängbord. Resten av ytan är för att sätta sin egen 

prägel på. Även detta är ett förslag till möjlig inredning. 

 

 

Figur 4.15 och 4.16, idéförslaget för tvåan med diverse funktioner.   
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4.3.2 Färdigt gestaltningsförslag 

 

Det färdiga gestaltningsförslagen bygger på resultatet av det sammanställda resultatet från 

enkäten samt jämförelserna, aspekterna ifrån litteraturstudien som ligger under idéförslaget 

och panelen. Gestaltningsförslagen beskrivs med text och bilder. För ritningarna, se bilaga 

8.2 Ritningar på sidan 103 och framåt. 

 

Ettan 35 kvadratmeter: 

Från idéförslaget ändrades vissa saker som t.ex. att ytan blev två kvadratmeter större för att få 

lite mer utrymme. Den håller sig dock fortfarande inom ramen att man slipper dela upp i fler 

rum för funktionerna sömn, daglig samvaro och matlagning eftersom man inte överskrider 

trettiofem kvadratmeter. Köket fick mindre utrustning såsom skåp och är L-format istället för 

U-format för att få mer rörligt utrymme. Det var en av åsikterna från panelen. Köket 

innehåller en keramiskhäll med 4 plattor och ung, micro, en diskmaskin som kan bytas ut mot 

ett skåp om så skulle viljas, samt en halv kyl och frys. Ytan som går att byta ut kan även 

användas till handikappade som gör att de kan köra in rullstolen under för att lättare komma åt 

vid matlagning. Badrummet ändrades inte utan ser ut som det gjorde i idé ettan. Det som 

ändrats är att här visas mer detaljerad utrustning såsom duschdraperi, handdukstork och 

toalettpappershållare. Man kan även vid handikappanpassning ta bort underskåpet för bättre 

framkomlighet för de rullstolsburna. I hallen har de tre mindre garderoberna/städskåp bytts ut 

mot två stycken större garderober/städskåp samt att här visas även hatthylla och klädhängare. 

Mellan köket och sovrummet/arbetsrummet visas nu även draperiet som kan skilja ytorna åt. I 

sovrummet/arbetsrummet har alkoven byts ut mot en 120-säng med förvaring under samt en 

enskild stor garderob. Skrivbordet och tv-bänken ser ut som förut. Man skulle även kunna 

byta plats på sovrummet/arbetsrummet med köket för mindre ljus i sovrumsdelen. Det som 

ytterligare har tillkommit är en illustration över hur man kan inreda väggarna med hyllor och 

tavlor i förslaget. Egentligen var det dock inte populärt med en redan inredd lägenhet utan de 

svarande från enkäten ville inreda den själv. Ytorna i förslaget gör det möjligt för en 

handikappad att bo där. 

 

Figur 4.17, färdiga gestaltningen av ettan ovanifrån.   



RESULTAT 

 

 
67 

 

 

 

 

Figur 4.18 till 4.20, färdiga gestaltningen av ettan och dess funktioner.   

 

Tvåan 52 kvadratmeter: 

I tvåan skedde det stora förändringar. Den blev tre kvadratmeter mindre än idéförslaget samt 

att förråden försvann eftersom de var inte så efterfrågade. Köket blev luftigare än det förra 

och fick mindre utrustning. Sovrummet flyttades till ytan där förråden låg förut. Badrummet 

blev lite större för att göra det mer tillgängligt för handikappade. Även här kan man ta bort 

underskåpet för bättre framkomlighet för dem. I detta förslag finns det även möjlighet att sätta 

in tvättmaskin och torktumlare i badrummet som visas i bilden nedan om så skulle önskas. I 

hallen tillkom en extra garderob och hatthylla/klädhängare visas också. Köket och 

vardagsrummet fick en mer öppen planlösning som gör det lättare för en handikappad att röra 

sig där. Köket innehåller samma funktioner som ovan nämnda förslag där diskmaskin kan 

plockas bort om så önskas och istället användas så att en rullstolsburen kommer åt bättre vid 

matlagning. I vardagsrummet finns samma möbler som i idéförslaget. Det som har tillkommit 

är bara en illustration över vad man kan göra med väggarna. Möbleringen går att justera efter 

eget tycke. Det finns även möjlighet att sätta in balkong i detta alternativ som visas nedanför 

som bild. Sovrummet har inte ändrats så mycket, bara placeringen av fönstret, att det har 

tillkommit en mindre garderob till samt att de två tidigare har bytts ut mot en större. På grund 

av att sovrummet ligger intill trappuppgången så ska väggen och golv vara bra ljudisolerad 

och vibrations säkrat. Utöver det visas illustrativt hur den boende kan inreda väggarna i 

sovrummet. 
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 Figur 4.21, färdiga gestaltningen av tvåan ovanifrån.   

 

 

 

 

Figur 4.22 till 4.27, färdiga gestaltningen av tvåan och dess funktioner.   
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Figur 4.28 till 4.29, visar placeringen av balkong i tvåan. 

 

Tvåan/dubbletten 51 kvadratmeter: 

Även i detta förslag skedde stora förändringar. Lägenheten blev fyra kvadratmeter större. 

Förrådet försvann vilket resulterade i att köket blev mer öppet och att fönstret blev större. 

Dock blir hallen integrerad med köket nu i stället. I badrummet skedde inga större 

förändringar, det enda som skedde är att det blev en aning större samt att mer detaljer har 

lagts till. Köket är mer luftigt nu och är L-format istället för U-format. Det är även mindre 

utrustning i köket fast samma gäller som i ovan nämnda förslag. Även mer 

garderober/städskåp har tillkommit. Resten är ett förslag över hur man kan inreda rummet. 

Det går även att sätta in en balkong i detta förslag men då försvinner två garderober som visas 

med grön markering i en bild nedan. I sovrummen/arbetsrummen har möbleringen ändrats. 

Inredningen är även här ett förslag som kan justeras. Skrivbordet har placerats på andra sidan 

rummet och sovalkoven har bytts ut mot en 120-säng med förvaring under med ett sängbord 

bredvid. Det har även satts dit en stor garderob. Tv-bänken är det samma som från 

idéförslagen. Resten av möbleringen är för att visa hur den boende kan inreda väggarna med 

hyllor och tavlor.  

 

Figur 4.30, färdiga gestaltningen av dubbletten/tvåan ovanifrån.   
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Figur 4.31 till 4.36, färdiga gestaltningen av dubbletten och dess funktioner.   

 

 

Figur 4.37 till 4.38, visar placeringen av balkong i dubbletten/tvåan och de funktioner som 

försvinner. 

 

I tvåan har inte gjorts några större förändringar av vardagsrummet och sovrummet som kan 

ses ovan i bilden som visar exemplet med balkongen. Det gäller fortfarande att väggen kan tas 
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bort från vardagsrummet till köket för att öppna upp ytorna. I vardagsrummet har bara 

tillkommit mer möbler för att visa hur det går att inreda rummet. I sovrummet har 

garderoberna flyttats och bytts ut till en större. Utöver det har mer möbler tillkommit för att 

visa hur det kan inredas. I badrummet har ena handfatet bytts ut mot tvättmaskin och en 

torktumlare om man nu skulle vilja ha det. 

 

 

 

 

Figur 4.39 till 4.44, färdiga gestaltningen av tvåan och dess funktioner.   

 

4.3.3 Platser som passar att bygga på enligt förutsättningarna. 

 

Enligt enkätresultatet efterfrågades närhet till skola, busshållplats, gym/idrottsanläggning och 

dagligvarubutik. Enligt litteraturstudien ”3.4.3.3 Produktionskostnader” synliggör aspekten att 

friliggande byggnad, få nivåskillnader i marken, bra med utrymme på arbetsplatsen och god 

anslutning leder till att det blir billigare att bygga. Därför har en del platser valts ut som möter 

några av dessa kriterier. Dessa är: 
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Kårhusvägen som ligger i anslutning till universitet 

och väldigt nära idrottsplats och dagligvarubutik. Det 

finns även en busshållplats ungefär 50 meter från 

platsen. Utöver det finns heller inga större 

nivåskillnader. Som en bonus ligger en parkering mitt 

utanför. Det finns också närhet till naturen. På grund 

av att det inte är så mycket trafik längst gatan så är det 

dessutom en väldig bullerfri miljö. 

 

Teknikens Hus vägen som även denna ligger nära 

universitetet, busshållplatser m.m. Nackdelen är att det 

finns en huvudled inte långt därifrån som gör att 

ljudnivån kan vara hög. Marken är inte helt jämn heller 

och ganska våt. Det är dessutom möjligt att teknikens 

hus kommer bygga ut vilket gör denna plats mindre 

lämpligt som förslag att bygga på. 

 

På Professorsvägen  finns en skogsdunge mitt ibland 

de befintliga studenthusen som skulle kunna vara bra att 

bygga på. Den ligger inte så långt ifrån univeritetet 

samt dagligvarubutik, busshållplats och 

idrottsplats/gym. Dock är platsen mer svårtillgänglig 

när det gäller att komma in med byggutrustning och 

marken i sig är inte helt jämn. 

 

 

Intill Björsbyfjärden på Porsön finns en ganska stor 

plats att bygga på. Denna plats ligger mellan gångstråket 

och Björsbyfjärden. Platsen i sig har en liten lutning mot 

vattnet men ingen större nivåskillnad. Denna plats ligger 

inte långt ifrån Porsö centrum och universitetet. Även 

busshållsplatserna ligger nära detta samt 

idrottsanläggningen. Problemet här kan vara att få in 

byggutrustning samt att marken kan vara mjuk eftersom 

den ligger nära vattnet. 
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Forskarvägen ligger i anslutning till Björksgatan och 

är en bit ifrån universitetet och dagligvarubutiken. 

Platsen ligger dock ganska nära idrottsanläggningen 

och busshållsplats. Platsen i sig har ganska mycket 

nivåskillnader, men det är trots detta möjligt att placera 

in en byggnad här. Det finns även gott om utrymme för 

byggutrustningen. Problemet här är att den ligger nära 

en huvudled som gör att ljudnivån kan vara hög. Ett 

annat problem är att man förstör parkmiljön som finns 

där. 

 

Klintvägen ligger intill mjölkuddsberget och är ett 

område mellan universitetet och Luleå centrum. Denna 

plats ligger nära en idrottsanläggning, dagligvarubutik 

och busshålplats. Området ligger dock en bit ifrån 

universitetet. Platsen har en del nivåskilnader men god 

framkomlighet för att få fram byggutrustning.  Det finns 

en väg utanför men den är inte så trafikerad, vilket 

betyder att ljudnivån kommer att vara inom rimliga 

världen.  

 

Av dessa förslag ovan valdes Kårhusvägen av författaren för att den uppfyller mest av kraven 

som ställdes ovan. Huset kommer att placeras bredvid Kårhusvägen 6 med de mesta av 

bostäderna riktade mot söder och trapphus och lägenhetsingångarna riktade mot norr. På 

denna sida har man naturen precis utanför. Denna yta kommer att vara bra upplyst för att ge 

en trygghetskänsla. Bakgården kommer även ge en social punkt att träffas på från huset för att 

alla ser vem som vistas där ute. 
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Figur 4.45 till 4.47, visar huset på platsen vid kårhusvägen. 

 

4.3.4 Husets utformning 

 

Vid utformningen av huset användes resultatet av enkäten (avsnitt 4) och litteraturstudien 

(avsnitt 3) som kan läsas ovan i rapporten. Det viktigaste från litteraturstudien som användes 

var främst från kapitel ” 3.2.2 Psykologisk inverkan i en boendemiljö”, ” 3.4.3.1 Boende” och 

” 3.4.3.2 Handikappanpassning”. Nedanför följer några av aspekterna: 

 

 Tätbebyggda områden bör ha rekreationsområden då dessa ökar ungdomars utveckling 

av motoriska och sociala duglighet. Kopec, D (2006)   

 

 Vad som ska finnas tillgänglig i studentbostäders närhet är förråd, cykelrum och 

postboxar. Dessa ska ligga på ungefär tjugofem meters gångavstånd från bostadshusets 

entréer. Boverket (2012a) 

 

 Måttet för att passera genom en entrédörr, hissdörr m.m. vara 0,8 meter när den är 

uppställd till 90 grader. Boverket (2012a) 

 

 Obebyggda tomter som ska förbindas med en eller flera byggnader ska alltid utformas 

så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan komma fram. 

Müller, L (2012) 

Det ovan nämnda resulterade i byggnad i stil med loftgångshus och punkthus. På grund av om 

man ekonomiskt tjänar mer på att ha så många bostäder som möjligt på så få trapphus som 

möjligt. I loftgången som består av två våningar ligger de flesta ettorna som i ena änden slutar 

med tvåa och dubblett/tvåa. Denna längd har böjts för att skapa en egen stil på huset. Denna 

går dock att böja åt andra håll om så skulle viljas. Till exempel om man behöver följa 

höjdkurvorna bättre i ojämn terräng. Loftgången är väl upplyst eftersom den ligger i 

skuggsidan. Loftgången har ingångar från båda sidor där den ena är i punkthusdelen och den 
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andra vid tvåan och dubbletten/tvåan. För att lösa snö hanteringen på loftgången kan man 

antingen sätta värmeslingor i golvet eller så går det även att glasa in denna yta så att man 

slipper helt och hållet att röja snö. I punkthusdelen ligger huvudentrén med postlådorna och 

dörr in till soprummet som även är nåbart utifrån för renhållningsarbetare. Soprummet 

kommer vara gjort för källsortering. Rakt fram från huvudentrén finns en stor hiss och trappa. 

Dessa är stora nog för att lätt kunna bära upp möbler eller åka upp med dem. På vänster sida 

finns ett låst cykelförråd för de boende. Detta ligger inomhus på grund av att många tyckte det 

behövdes om vintrarna då deras växlar frös fast, samt p.g.a. risk för stöld av cyklar. Bredvid 

cykelförrådet ligger tvättstugan. Från tvättstugan kan man se ut till umgängesutrymmet som 

kommer att innehålla några sittgrupper. Denna plats är inglasad så att man kan se vilka som 

rör sig utomhus. På andra våningen finns en till social yta i form av en utomhusterrass. Denna 

kommer att användas mest under försommarperioderna för grillning mindre fester osv. Resten 

av våningen består av ettor, tvåor och dubbletter/tvåor. De tre resterande våningarna är 

likadana. Fasaden mot trapphuset är inglasad för att ge mer ljus och en luftig känsla. Något 

som inte har tagits med i bilderna är att i taket som är riktat mot söder och på en del av 

väggarna går det att fästa solpaneler för att dra ner energikostnader på huset. Eftersom detta är 

en illustration som fokuserar på funktion har vissa detaljer, såsom färg och mönster 

utelämnats. Nedan visas bilder på hur det kan se ut. För ritningar se bilaga 8.2 Ritningar på 

sida 103. 
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Figur 4.47 till 4.50, husets utformning och dess lägenhetsmoduler. 
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5 ANALYS 

5.1 Litteraturstudien 

En tendens som går att se från litteraturstudien är att ungdomar/studenters levnadsstandard har 

ökat markant de senaste århundradena. Från att varit inneboende hos professorer till att mer 

bo självständigt i en egen bostad. Dessa bostäder har även under årens gång blivit allt större i 

yta eftersom ungdomarnas krav på levnadsstandard blivit allt högre. Man kan även se att 

möbler/möbleringen från förr enligt avsnitt 3.1.2 har blivit mer ergonomiska och bekväma 

samt mer avancerade och tekniska. En sak som man däremot kan se som följer med genom 

århundradena är ungdomars ekonomiska problem. De hade lika stora ekonomiska problem 

förr som nu. Vilket gör att valet av bostad ofta grundar sig på ekonomin. Om man ska jämföra 

hur mycket en student fick i bidrag förr och jämfört med i dag. Får dock en student mer 

pengar nu. Det som gör att ungdomars ekonomi inte håller nu. Är de höga byggkostnaderna 

som drar upp hyreskostnaden. Det går att se i exempelvis Boverkets rapporter. 

 

En annan tendens som kan ses och som är kopplat till stress. Är att fler vill ha en tyst/lugn 

plats för sig själv i sin bostad för att kunna komma bort från stressen och koppla av. Detta 

enligt avsnitt ”3.2.2 psykologisk inverkan i en boendemiljö” och resultatet från enkäten som 

nämns mer om här nedan. Detta i sin tur leder till att bostäderna behöver bättre kvalité. Vilket 

leder till högre kostnader. 

 

Handikappanpassning var förr ett stort problem men har blivit bättre med tiden. Än har man 

dock inte uppnått det optimala målet med tillgänglighet för alla. Enligt avsnitt ”3.3 

Funktionshinder” ser man fortfarande funktionshinder som något som går att se. Men det 

finns även dolda funktionshinder som behövs tas i akt för att uppnå full tillgänglighet för alla. 

Enligt enkäten är t.ex. studenter villiga att ha en handikappanpassad lägenhet och betala extra 

för det.  

 

Enligt avsnitt ”3.4.2 Förbättringar av lagar och regler” beror många av faktorerna som leder 

till höga produktionskostnader på föråldrade regler och lagar. Men även på dåligt samarbete 

mellan olika organisatorer inom kommunen. Sjögren, L (2011) tar upp några av dessa och ger 

verkliga lösningar på vad som kan leda till minskade produktionskostnader. Han delar in 

dessa i ”strukturella förändringar och systemåtgärder, aktörsöverenskommelser, 

regelförenklingar, förtydliga ansvar och roller”. Andra saker som kan dra ner på kostnaderna 

är hög upprepning av antal lägenheter. Och att försöka hålla dessa till bara två till tre typer av 

lägenheter. Få nivåskillnader i marken som gör att man slipper schakta bort material från 

platsen. Utrymme på arbetsplatsen och god anslutning som gör att onödiga transportvägar 

slipper byggas osv. 
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På senare år har det även blivit mer viktigt att bygga ”gröna bostäder”. Med gröna bostäder 

menas, byggs i miljövänliga material, har låga energi kostnader och kan ibland vara 

självförsörjande med hjälp av solpaneler m.m. Dessa blir mer viktiga på grund av 

klimatförändringarna på vår planet. Det gör att man måste tänka mer på vilka material och 

energislag som används. Material som inte kan göra skador på miljön skall användas. Detta 

har också lett till att det har blivit svårare att hitta platser att bygga på. Eftersom man vill 

bevara naturområden och rekreationsområden. På de platser man får tillstånd att bygga på 

skall man oftast göra så lite skada som möjligt och på intilliggande natur om så finns. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ungdomsbostäder i framtiden kommer att bli mer gröna. 

Och kommer att växa både i storlek och funktioner ju mer människan utvecklas socialt och 

intellektuellt. Hyrorna kommer förmodligen att stiga liksom studenters bidrag. Detta på grund 

av en mer avancerad politik. Där beslut och väntetider blir allt längre, och hårdare ekonomi i 

dagens samhälle. 

 

5.2 Enkätresultat 

Enligt resultatet från avsnitt 4.1 Enkätresultat så var antalet svarande mycket få. På grund av 

detta skickades en till likadan enkät ut. Detta för att få in mer svaranden. Den sista enkäten 

var aktiv en kortare period än den första. Dock så svarade nästan lika många på båda, fast 

antalet utskick var mindre på den första än på den andra som skickades ut. Av detta kunde 

man ändå se ett mönster där de svarandena tyckte lika dant. Man kan även se en jämn 

könsfördelning bland de svarande (enkäten skickades till hälften män och hälften kvinnor). 

Detta tyder på att båda könen var intresserade att delta i undersökningen. Dock kan man se att 

det mesta bortfallet kom ifrån gymnasieelever. Av de svarande från den första till den sista 

personen som svarade. Kan man se ett samband där de flesta har tyckt och tänkt samma saker. 

Fast de var uppdelade i olika grupper såsom gymnasieelever och studenter som går olika 

utbildningar. Med andra ord kan man fastställa att de svarande också kan stå för de bortfall 

som har blivit. 

 

Om man nu ska sammanfatta undersökningen så är genomsnittspersonen som svarat på 

enkäten mellan 18 till 21 år gammal, singel och bor antingen i ett studentboende eller i en 

vanlig lägenhet. Genomsnittspersonen spenderar mest studietid i grupprum följt av 

biblioteket. Om man pluggar i lägenheten pluggar man mest i köket följt av sovrummet med 

ett skrivbord där. Dessa platser ska ha bra komfort och ljus.  

 

Han/hon kan även tänka sig ha en handikappanpassad bostad om han känner någon som är 

handikappad. Han/hon vill även att bostaden ligger nära skola, bra kommunikationer såsom 

busshållplats, dagligvarubutik m.m. och har en skälig hyra. Tvättstuga samt cykelrum ska 

finnas nära till hands i huset. Grupprum var inte så populärt. Men om man ska se det till förra 

frågan var man pluggar mest så var det grupprum som gav högst resultat. Med andra ord det 

är viktigt, fast inte viktigt att ha det just i bostadshuset. Det kan således placeras utanför. En 
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annan sak som kan ha påverkat resultatet är att det saknades exempel på förslag till grupprum 

som kan göra att det var få som inte tyckte att det var bra att ha. 

Genomsnittspersonen vill helst ha en tvåa (LGH 3) följt av en etta (LGH 1) och därefter 

dubblett (LGH 2). Det man kan bedöma av ovanstående är att de söker (mer eller mindre) 

större lägenheter. Mycket kan detta bero på av att många kunde tänka sig att dela lägenhet, 

vilket gör att det blir billigare att ha en större då än om man betalar själv för den. De som ändå 

vill bo själv behöver inte så stor yta. En teori kan vara att många inte pluggar hemma vilket 

gör att de inte behöver så stor yta.  Vid utformningen av rummen ville genomsnittspersonen 

ha små och kvadratiska rum. Detta kan bero på priset. Sängen är en viktig funktion som får ta 

upp stor plats i lägenheten (han/hon vill sova i en 120-säng som står på golvet). 

Genomsnittspersonen ville inte ha extra sovutrymme för folk som sover över. Detta kan bero 

på att gäster inte sover över så ofta hos dem. Då kan man dra ner på ytan i bostaden. 

Genomsnittspersonen kan tänka sig källsortera och spara på el och varmvatten. 

 

Av jämförelserna så bor mer män i studentboenden än kvinnor som bor i vanliga lägenheter. 

Det samma gäller oavsett om man är singel eller är ihop med någon. Det kan möjligtvis 

kopplas ihop med jämförelsen av kategorin könen där det var mer kvinnor som valde vanligt 

lägenhetsboende än män. I Luleå enligt statistiska centralbyrån finns det mer män än kvinnor 

(gäller totala befolkningen i Luleå) vilket gör att det förmodligen finns mer singlar som är 

män och ett mindre antal kvinnor som är singlar och är då garanterat ihop med någon. 

Gymnasieelever bor mer i villor/radhus som kan ha att göra med att de bor med sina föräldrar. 

 

Vid studier pluggar gymnasieeleverna mest i grupp medan universitetsstudenter inte gör det. 

Män pluggar mindre i grupp och kvinnor mer. Detta kan ha att göra med att kvinnor har en 

annan social kompentens där de söker grupper mer som man även kan se från litteraturstudien 

avsnitt ”3.2.2 Psykologisk inverkan i en boendemiljö”.  

 

Många var positiva till att ha en handikappanpassad bostad för en bekants skull medan det 

mer splittrat mellan grupperna gällande sådan bostad för eget bruk.  Kvinnorna var mer villiga 

att ha en än män, och gymnasisterna mer villig än studenter. De som har pojk-/flickvän kunde 

tänka sig att ha en för eget bruk medan singlar inte ville detta.  

 

Beträffande bostadsområdet var alla grupperna överens om att närhet till skola, 

dagligvarubutik, busshållplats, hyra och gym/idrottsanläggning var viktigt. Med detta resultat 

ser man att jämförelserna kan bindas samman med hela resultatet från enkäten där det även 

visar samma resultat. När det gäller lägenhetsalternativ så tyckte grupperna i jämförelserna att 

LGH 1, LGH 2 och LGH 3 var de mest attraktiva. Männen var lite mer skeptiska till LGH 3 

och likaså singlarna. Gällande LGH 6 som motsvarar en villa man hyr ut, var de som har en 

pojk/flickvän mer intresserade ha en sådan än singlar. Detta kan bero på att de är nära bilda 

familj och därför söker större utrymmen. Vid köksutformning så tyckte männen och 

kvinnorna att alternativ ett var mest tilltalande i form och storlek. Även gymnasieeleverna och 

studenterna tyckte att alternativ ett var bäst. Under civiltillstånd tyckte de som har en pojk-

/flickvän att alternativ tre var bäst och singlarna tyckte alternativ ett var bäst. Av detta kan 
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man dra slutsatsen att alternativ ett var den mest eftertraktade utformningen av ett kök. Vid 

val av kyl och frys så är en kyl och frys samt en halv kyl och frys de mest eftertraktade. Det 

mest tilltalade sovrummet av alternativen i jämförelserna var alternativ ett, två och tre och på 

badrum är alternativen tre, fyra och två. Resten av resultatet var de svarande eniga om. 

 

Jämförelsen mellan de två enkäterna visade sig innehålla till stor del samma resultat. Dock så 

skiljde sig i vissa av frågorna. Dessa var tillexempel om man söker gemenskap eller inte, där 

enkäten som gjordes i Stockholm sökte mer gemenskap än de i Luleå. Samma gäller när du 

pluggar. Man föredrar i Luleå att plugga mer själv än i grupp. Platsen var man pluggar är 

också olika i Luleå väljer det mesta att plugga grupprum/studierum medan i Stockholm är det 

i skolan. Fast skolan är ganska brett område så det kan innefatta även skolan bibliotek. Vid 

studier hemma är platsen olik också där man i Luleå väljer att plugga i köket medan i 

Stockholm är det i vardags/sovrummet vid ett skrivbord. 

 

Att dela bostad med någon skiljer sig även här mellan enkäterna. Där majoriteten i Luleå är 

villiga att dela med någon beroende på om man känner någon eller inte. Så är inte fallet i 

Stockholm. Av bostäder är det lite svårt att jämföra med på grund av att de inte hade större 

bostäder än en dubblett. Men av vad man kunde se var ettan den mest eftertraktat bostaden. 

 

5.3 Panelresultat 

Från panelen tyckte både grupp A och B att det var för mycket skåp i köket. Köken var för 

trånga också. Även rumsstorleken var för trång speciellt på dubbletten/tvåan. De var även 

överens om fönstren, som de tyckte var tillräckligt stora. I badrummet tyckte de om 

underskåpet. Sängen ville båda grupperna att den skulle bytas ut mot en 120-säng. De tyckte 

att man lika gärna kunde hänga upp hyllor och dylikt istället för att ha det inbyggt i sängen. 

Grupperna var överens om att ettan inte behöver ha en diskmaskin men i dubbletten/tvåan 

tyckte grupp A att man skulle kunna ha det om man inte valde ha en tvättmaskin i stället. 

Grupp B ville ha diskmaskin men ville inte ha torktumlare och tvättmaskin. De tyckte dock att 

man skulle kunna ha valmöjligheten att sätta in sådana. I tvåan tyckte grupp A att det skulle 

kunna vara bra att ha diskmaskin men även ha valmöjligheten för torktumlare och 

tvättmaskin. Grupp B tyckte nästan likadant, dock skulle en av dem tänka sig kunna ha ett 

badkar istället för tvättmaskin och torktumlare. Gruppen tyckte även att sängen skulle vridas 

180 grader och placeras på motstående vägg. Sammanfattningsvis kan man se att de i helhet 

var överens på många av frågorna. 

 

5.4 Gestaltningsförslaget 

I förslaget valdes det att göra lägenheterna lite större för att få in mer funktioner istället för att 

hålla dem så små som möjligt. De håller sig dock fortfarande inom ramen för att vara 



ANALYS 

 

 
81 

 

ekonomiska genom att ha en kvadratisk/kubisk form, hög upprepning av lägenhetstyperna 

samt att de delar grund och yttertak. De blev även mer luftiga och öppnare än uppdelade som i 

enkätförslagen. Detta för att släppa in så mycket ljus som möjligt. Dessa öppna ytor bidrar 

även till bättre rörlighet för en handikappad person. Enligt enkäten var det många som var 

positiva till att ha en handikappanpassad bostad. Därför har lägenheten blivit utformad för det 

ändamålet också. Köken blev även mindre enligt panelens tyckande och enkätresultatet. 

Diskmaskinerna behålls i förslagen, fast det ska finnas möjlighet att byta till ett vanligt skåp 

om så önskas, eller som utrymme för rullstolsburna att bättre komma åt vid matlagningen. 

Enligt enkäten ville man egentligen ha en separat kyl och frys. Detta valdes bort för att spara 

på utrymme för andra funktioner. Vidare ville de svarande enligt enkäten ha en vanlig spishäll 

med fyra plattor och ugn men på grund av nybyggnation så sätter Lulebo som standard in en 

keramisk häll med fyra plattor och ugn som är ett bättre val. Detta var andra valet på enkäten. 

Även mikrovågsugn införs på alla förslagen. I tvåan och dubbletten/tvåan kommer vad som 

sades i panelen om att man ska ha möjligheten att välja om man vill ha tvättmaskin och 

torktumlare att implementeras. Även en del garderober har satts in för att få in fler förvarings 

möjligheter. I gestaltningsförslagen visas hur dessa lägenheter kan inredas, men egentligen 

ska de inte vara inredda eftersom att majoriteten av de svarande från enkäten ville ha 

omöblerat. De vill själva inreda med egna möbler osv. En sak som har tillkommit på slutet är 

möjligheten att sätta dit en balkong till tvåan och dubbletten/tvåan. Detta på grund av att en 

del ville ha det. På grund av denna balkong försvinner dock två garderober från 

dubbletten/tvåan. Så de boende får mer utrymme i form av en balkong men betalar priset 

genom att bli av med lite förvaringsutrymme.  

 

Huset är placerat dels efter vad som önskades ifrån enkätresultatet, alltså nära till 

universitetet, busshållplats dagligvarubutik och idrottsanläggning och dels utifrån vad som 

drar ner kostnaderna på byggnation såsom nivåskillnader och god framkomlighet för 

byggutrustning osv. Husets trappuppgång har utformats för god framkomlighet vid flyttning 

av möbler. Även i hissen är det möjligt att stoppa in möbler för flyttning. Alla uppgångar är 

nåbara av en handikappad. På grund av att få vill ha förråd har inga lagts in men det finns 

möjlighet att bygga till dem i huset. Detta gäller även grupprum om så skulle behövas i 

framtiden, men då försvinner förmodligen utomhusterrassen. Då kommer det ligga ett 

grupprum på varje våning enlig vad som resultatet från enkäten visade. På grund av närhet till 

universitetet behövs i dagsläget inga sådana. Cykelrum ligger inne i huset för att uppfylla de 

krav ungdomarna ville ha. Även tvättstuga och postfack ligger inne i huset för att uppfylla 

reglerna från Boverket där dessa ska ligga högst 25 meter från entrén. Samt soprum uppfyller 

kravet från Boverket som ska ligga högst 50 meter från entrén. 
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6 DISKUSSION, SLUTSATSER OCH FORTSATT 

ARBETE 

Examensarbetet har varit otroligt intressant och lärorikt. Dels för att man lär sig bättre hur 

man i framtiden kan lägga upp tiden och planera större saker såsom enkäter osv bättre. Men 

också för att göra ett arbete som ligger så nära verkligheten som innebär att detta kan leda till 

ett verkligt byggprojekt i framtiden. 

6.1 Utvärdering av metod 

6.1.1 Enkät 

 

Som har sagts ovan innehöll enkätresultatet väldigt få svarande. Detta kan ha med olika saker 

att göra. Det ena kan vara att mejllistan som författaren fick tag på kan ha varit ouppdaterad, 

alltså innehöll elever som inte längre gick i skolan eller elever som hade dubblerade adresser i 

listan så att enkäten skickades två gånger till samma person (författaren fick mail angående 

om borttagning från enkäten för att personen hade redan svarat).  Det andra är att många helt 

enkelt inte var intresserade av att delta eller inte hade tid på grund av studier och prov som i 

första hand är viktigare för dem än en enkät. Sedan kan det också varit många i gymnasiet 

som inte använder skolmailen utan har en privat mail som de använder istället. Alltså 

mailadress som aldrig besöks av eleven. Vidare kan tidsaspekten ha påverkat resultatet på 

grund av att enkäten skickades ut ganska sent under arbetets gång istället för tidigare. Jag tror 

även att man skulle kunna ha ökat antalet svarande om man hade gett ut någon slags belöning 

i form av att man lottar ut biobiljetter eller liknande. För att få ett säkrare resultat skulle man 

även kunna ha gjort en jämförelse mellan andra enkätresultat/ studier av samma upplägg av 

frågor. Många ansåg även att det aldrig kommer ske några förändringar i byggandet av 

studentbostäder, utan att kommer att se likadana ut och likaså hyran. När det gäller grupperna 

i jämförelserna så tyckte gymnasieleverna att det var troligare att ha en handikappanpassad 

bostad än universitetseleverna. Detta kan bero på ekonomi där gymnasisterna inte har 

kunskaper om vad det kostar att ha en egen bostad osv. Vid jämförelsen mellan enkäten kan 

man säga att vi har nästan kommit fram till samma resultat. Fast i vissa punkter ser det ut som 

att man vill ha mindre studentbostäder i Stockholm än i Luleå. Det kan ha med tillexempel att 

priserna på hyran i Stockholm är mycket dyrare. Sen kan man också undra om deras resultat 

är trovärdigt när deras sidoenkät bara gav 60 svarande och att i deras huvudenkät saknar 

information om antalet svarande.  

 

6.1.2  Litteraturstudien och panelen 

 

Eftersom enkäten inte rymmer allt för att kunna besvara frågorna utformades även en 

litteraturstudie och panel. De behandlar olika delar och kompletterar enkätens frågor vilket 
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gör att resultatet från enkäten kan ses mer tillförlitligt trots få svarande. De bidrog även till att 

ett färdigt gestaltningsförslag kunde arbetas fram.   

 

På grund av att ämnets bredd var det väldigt svårt att få in alla delar i arbetet med 

litteraturstudien. Jag skulle förmodligen ha gjort mer avgränsningar som hade underlättat 

sökningen. Även mer information om lagar skulle kunna ha sökts upp. En sak som hjälpte 

mycket för att få förståelse för ungdomars levnadsstandard samt ekonomiska brister vid 

byggandet var den historiska bakgrunden om hur studenter levde förr och de psykologiska 

aspekterna ett hem kan ha på personer. Även Sjögren, L (2011) rapport om brister och 

förbättringar som kan göras av lagar och regler för att skapa förutsättningar för billigt 

byggande har varit till stor nytta. Samt Cronqvist, A (2011) från Stiftelsen Stockholms 

Studentbostäder (SSSB) med hans artikel. 

 

Panelen blev viktig när enkäten inte gav så många svarande. Den bidrog till att jag fick en 

muntlig bekräftelse på att de som svarade på enkäten kan stå för majoriteten av de som inte 

svarade, eftersom personerna som var uppdelade i grupper i panelen kom från olika 

utbildningar men ändå tyckte och tänkte samma saker. En sak som hade kunnat vara bra vore 

att ha presenterat idéerna till Lulebo för att se vad de tyckte och alltså blanda in en tredje part 

i panelen. Tyvärr har även panelen haft ett lågt deltagarintresse vilket kan bero på samma 

orsaker som bristen på deltagarintresse vid enkäterna.  

 

6.2 Gestaltningsförslaget 

Bostaden och dess funktioner har sett likadana ut de senaste årtiondena. Det som har 

tillkommit de senaste årtionden är ny teknik och sättet att umgås på, där man först umgås på 

skolan för att sedan gå hem för att umgås via sociala hemsidor och program på internet. Man 

kan se på studenternas val av funktioner och utrustningsnivå att de söker mer funktioner i sin 

lägenhet. De betalar enligt enkäterna hellre för fler funktioner och större yta än väljer att ta 

bort några av dem. Detta har lett till dessa gestaltningsförslag som innehåller de önskade 

funktionerna och önskad storlek på utrymme. Ett av förslagen som jag tycker bäst uppfyller 

alla kraven när det gäller utformningen, funktionerna och ekonomin för byggnation är 

dubbletten/tvåan där man har två stycken lägenhetstyper i en. Den uppfyller kravet på 

upprepning och den går att använda för två grupper människor: De som är ett par och de som 

vill bo med en vän eller helt enkelt vill vara social och träffa nytt folk. Själva ettan är inte så 

speciell i sig. Den kan jämföras med en vanlig befintlig studentetta. Det som skiljer sig är att 

den är lite större och uppdelad i olika zoner med hjälp av skiljeväggar som går att öppna upp 

för att få öppna ytor. Varför den är lite större beror på att det efterfrågades mer funktioner och 

förvaringsutrymmen. Som det ser ut nu på dessa gestaltningsförslag (som mest syns på den 

renodlade tvåan) så går det mer mot en så kallad vanlig lägenhet. Detta i sig kan ha sina 

fördelar. När det är mindre sökande till universiteten så kan dessa tomma (om de nu står 

tomma vill säga) ungdomsbostäder användas till andra personer som temporära bostäder. När 
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det är nergång på antal sökande kommer det alltså ändå finnas folk som bor i dessa. Jag tror 

även dessa kan integreras i staden, men då främst för de ungdomar som har gått ut skolan och 

ska ut i arbetslivet som söker en billig bostad innan de har fått en stabil inkomst.  

 

Själva huset i sig uppfyller de flesta kraven. Jag kanske kunde ha provat andra/fler förslag på 

utformningen eftersom det primära målet var att kolla på lägenheternas utformning. Jag skulle 

t.ex. kunnat bygga på förslaget där jag även visat möjligheterna till att lägga in förråd och 

umgängesrum på varje våning och dessutom mer detaljer hur man kan sätta upp postfack, 

placering av tvättmaskiner och torktumlare/torkskåp. Även hur ytan inne i cykelförrådet 

används och vilka mer funktioner som kan stoppas in där hade kunnat visas, t.ex. en 

reparationshörna för cyklarna med en del verktyg som kan användas av de boende. Dessa 

verktyg går att förvara här utan stölder sker på grund av att cykelförrådet är låst och ligger 

inomhus i byggnaden. Detta i sig är lite speciellt, jag tror ingen av studentbyggnaderna som 

finns här i Luleå nu har det integrerat i på det viset. Även soprummet är i byggnaden vilket 

gör att man aldrig behöver gå ut för att slänga soporna. Problemet är kanske att lukten från 

sopor kan komma ut i entrén fast att det är en kall yta. Det kan kanske åtgärdas med hjälp av 

en tät dörr eller ett material som tätar bättre runt dörren som gör att värmen inte går in i 

rummet eller att lukt kommer ut. Man skulle även kunna sätta mer öppna ventilationer som 

gör att det håller sig bättre kalt där inne och så att lukten går ut den vägen i stället. Sedan har 

inte de ekonomiska aspekterna inomhus tagits upp här eftersom det är svårt att motivera vad 

ett trapphus kommer att kosta. Men det finns ändå några fördelar, vilka nämns i 

litteraturstudien, som pekar på vissa ekonomiska förbättringar som kan göras.   

   

6.3 Slutsatser 

Studenterna vill bo ensamma alternativt bo med någon de känner. Detta kan ha med valet av 

lägenhet att göra. Man kan dela på hyran som gör att man får råd med fler och större 

funktioner. Korridorsboende kan vara något som inte efterfrågas. Detta på grund av att folk 

som svarade på enkäten resonerade så här. ”Jag tror att det kommer att vara vanligt med 

studentkorridorer, vilket jag inte vill bo i”. ”Jag gör det just nu och hade mycket hellre velat 

bo i en egen lägenhet. Jag tror och önskar att det blir mer "riktiga" lägenheter, d.v.s. inte lika 

mycket korridorslägenheter”. ”Jag vill att man går ifrån korridors rum. Alla borde ha egen 

ugn och spis”. ”Tror det kommer bli mindre korridorsboende och mer smarta ettor. Ja treor 

och fyror som är gjorda för att dela på som vänner”. Studenten föredrar att ha en lägenhet med 

många funktioner ungefär som en konventionell lägenhet. Studenterna vill ha ett normalstort 

badrum som gör att handikappanpassningen går att implementera i förslagen. Studenten vill 

ha större säng men kan tänka sig mindre skrivbord. En annan sak är att studenter ser sitt 

boende som tillfälligt. Och de vill inte bo i en möblerad lägenhet som ger en merkostnad i 

hyran. Många studenter kan leva miljösnålt/energisnålt. Om de genom detta sänker sina 

kostnader. Men det påverkar inte hyran nämnvärt. Sammanfattningsvis kan man säga att 

framtidens sudenboende kan bli mer flexibelt. Fast dyrare eftersom dagens studenter ställer 
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högre krav. Exempel hur framtidens studentbostäder kan se ut se avsnitt 4.3.2 Färdigt 

gestaltningsförslag.  

 

6.4 Fortsatt arbete 

Då studentfrågan och bostadsfrågan spänner över många områden finns det många delar som 

författaren anser bör kompletteras för att få fram ett bättre underlag för framtidens 

ungdomsbostadbostad. De har delats in i några punkter som följer här nedan. 

 

 Det behövs göras en fullständig undersökning av vilken plats det skulle vara rimligt att 

bygga bostäderna på. Detta genom att intervjua, skicka ut enkäter eller kolla upp 

befintliga platser som är avsedda för byggnation och analysera dessa platser till 

ungdomarnas önskemål. Det behöver även göras ekonomiska studier för att se vad 

som kan minska priset på platsens markkostnad och markstudier kring buller på 

platsen. Även en undersökning om hur studenter skulle vilja att området utformas.  

 

 Det behöver även göras kostnadskalkyler på det tänkta husets form samt 

konstruktionsberäkningar. Även val av material behöver göras för att få t.ex. bästa 

isolering på byggnaden osv. Man kan även göra en studie om hur man kan 

energieffektivisera huset mer och göra det så grönt (miljövänligt) som möjligt. 

 

 På grund av att nya lagar och regler tillkommer och ändras borde en fortsatt 

granskning av detta göras för att se andra lösningar till de ekonomiska problemen osv. 

Även undersökningar om vilken bostadspolitik som bör föras för att stimulera 

byggandet av studentbostäder bör göras. 

 

 En undersökning till en mer exakt form av bostadshuset börs göras med hjälp av 

lägenhetsförslagen samt en mer detaljerad intervju eller enkät om mer detaljer i huset 

(såsom ljus i trappuppgångar när det är mörkt osv) och runt om behövs. 
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