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FÖRORD 
Detta kandidatarbete på 15 högskolepoäng är skrivet av mig, Karin Lindbäck, vid Blekinge 
Tekniska högskola. Arbetet är avslutet på tre års studier av kandidatprogrammet Fysisk 
Planering (180 högskolepoäng). Arbetet har gjorts under 9 veckor under vårterminen 2018.  
 
Jag vill tacka min handledare Aron Aspenström för bollande av tankar och handledning under 
arbetets gång. Jag vill även tacka mina vänner för att ni stöttat mig och hjälpt till med input i 
arbetet när jag ställts inför olika vägval. 
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SAMMANFATTNING 
I detta arbete har en studie gjorts om hur studenter ser en önskvärd studentbostad samt vad 
Boverket säger om studentbostäder. Studien har avgränsats till att undersöka vad studenter på 
Blekinge Tekniska Högskola i Karlskrona anser som önskvärt i en studentbostad i Karlskrona. 
Undersökningarna av studenternas åsikter har gjorts genom en enkätstudie. Undersökning av 
Boverkets syn har gjorts genom en textanalys av Boverkets byggregler.  
 
Studien har fokuserat på att studera hur en ultimat bostad för studenter ser ut utifrån vad 
studenter prioriterar i närhet till sin bostad, vilka gemensamhetsutrymmen som skulle 
användas vid en studentbostad samt önskvärd rumsutformning. Utifrån dessa önskemål har ett 
förslag på studentboende tagits fram.  
 
Enkäten ifylld av studenter har även jämförts med Boverkets byggregler för att studera om 
dessa två samspelar eller skiljer sig från varandra. Resultatet av jämförelsen visar att de två 
parternas syn på studentbostäder stämmer överens till stor del med vissa tudelade åsikter, t.ex. 
tillgång till solljus. Slutsatsen visar även att studenter inte är en helt homogen grupp där alla i 
gruppen har samma önskemål om utformning och funktioner.  
 
Nyckelord: Studentbostäder, Boverket, Blekinge tekniska Högskola, Karlskrona, BBR. 
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DISPOSITION 
Arbetet är uppdelat i åtta delar. Nedan följer en presentation av varje avsnitt.  
 
Arbetet inleds med avsnittet Inledning. Här presenteras bakgrunden, problemformulering 
samt syftet med arbetet och ämnet. Vidare presenteras även frågeställningar som gjorts samt 
en beskrivning av hur arbetet har avgränsats. Slutligen förklaras även ett antal begrepp som är 
återkommande genom hela arbetet. 
 
Det andra avsnittet är Teoretiska utgångspunkter. I avsnittet presenteras en översikt om 
ämnet och olika utgångspunkter som är av betydelse för studien. De utgångspunkter som 
redovisas är om den fysiska miljöns betydelse för mentala hälsan, kort om medborgardialog 
samt en översikt och bakgrundsinformation om studentbostäder. 
 
Det tredje avsnittet är Metod. Här presenteras hur studien har gått till väga i arbetet med att 
besvara och undersöka frågeställningarna. Detta presenteras genom en beskrivning av vald 
forskningsstrategi samt val av metod. I avsnittet beskrivs även urvalsprocess, 
formulärkonstruktion, deltagande och kritik mot studien samt kort om etiska överväganden. 
 
Det fjärde avsnittet är Empiri. Här redovisas resultatet från frågeformuläret samt textanalysen 
från Boverkets byggregler.  
 
Det femte avsnittet är Analys. Här jämförs empirin och relateras till de teorier och 
utgångspunkter som presenterades i avsnittet Teoretiska utgångpunkter. 
 
Det sjätte avsnittet är Gestaltningsförslag. Här presenteras ett gestaltningsförslag om nya 
studentbostäder i Karlskrona baserat på resultatet från tolkning av enkätstudien.  
 
Det sjunde avsnittet är Diskussion och slutsats. Här diskuteras empirin samt 
frågeställningarna. 
 
Längst ner i dokumentet finnes de referenser som arbetet hänvisar till samt bilagor. De bilagor 
som tillhör är enkäten samt de fullständiga svar som enkäten gav. 
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1.  INLEDNING 
Detta avsnitt presenteras bakgrunden, problemformulering samt syftet med arbetet och 
ämnet. Vidare presenteras även frågeställningar som gjorts samt en beskrivning av hur 
arbetet har avgränsats. Slutligen förklaras även ett antal begrepp som är återkommande 
genom hela arbetet. 
 

  Bakgrund 
Att ha en bostad tillhör några av människors viktigaste behov enligt teoretikern Abraham 
Maslows behovstrappa. Människan behöver trygghet i form av en stabil bostad, vi behöver 
gemenskap och självförverkligandemöjligheter för att uppnå vår fulla potential. Ett sätt att 
uppnå självförverkligande och utvecklande av kunskap är att studera på högre nivå, alltså på 
universitet eller högskola. För att möjliggöra att en student ska kunna uppnå sin fulla 
kapacitet och ta in information, bearbeta och analysera informationen behöver studenten alltså 
enligt Maslow ha mer grundläggande behov uppfyllda, som att ha en bostad och att ha 
möjlighet till gemenskap. 
 
Sveriges förenade studentkårer, SFS, kommer årligen ut med en bostadsrapport gällande 
landets studentstäder. Senaste åren har bostadsbristen för studenter ökat, en av de drabbade 
städerna är Karlskrona. Karlskrona är i dagsläget rödlistad vilket betyder att stor bostadsbrist 
råder. Genom att utveckla bostäder ämnade för studenter bör alltså en större trygghet uppnås 
och bättre studieresultat blir en följd. Boverket, vilket är den svenska myndigheten för 
samhällsplanering, byggande och boende skriver i sina byggregler att studenter kan ”tåla mer” 
vilket mynnar ut i att bland annat utrymmes- och ljusinsläppskraven för studentbostäder är 
lägre än vid byggande av vanliga bostäder. 
 
Enligt Universitetskanslersämbetet har sökandet till högre studier ökat med nästan 120 000 
personer mellan 2007 till 2017 (Statistiska centralbyrån 2017). Antalet sökande har alltså 
stigit med ett par hundra sökande varje år vilket gör att efterfrågan på bostäder till studenter 
blir större och större. Det innebär att det bör planeras för bostäder ämnade för studenter, 
genom t.ex. nybyggnation.  
 
Sammanfattningsvis är bakgrunden till ämnet att sökandet till högre studier har ökat senaste 
åren och att de svenska byggreglerna anser att studenter inte har lika höga krav på bostäder 
som personer med andra sysselsättningar. Däremot finns det teoretiker som anser att en 
student behöver ha en god bostad för att kunna prestera och fullfölja sina studier. 
 

  Problemformulering 
Enligt Boverket är det lägre krav på areor och inredning vid byggande av studentbostäder än 
vid byggande av övriga bostäder. Detta kan tolkas som att studenter får ”tåla mer” eller inte 
har lika rätt att säga till om vad man anser är viktigt i och omkring sin bostad. Detta ska 
undersökas genom att jämföra studenters önskemål med vad lagen och byggreglerna säger, 
vad skiljer och vad är gemensamt gällande önskemål och möjligheter för utformande. 
 

  Syfte 
Syftet med arbetet är att få en uppfattning om vad myndigheten Boverket har för riktlinjer 
gällande studentbostäder samt undersöka hur befintliga studenter ser på studentbostäder och 
vad studenterna önskar för kvaliteter i och i anslutning till sin bostad. Dessa undersökningar 
ska mynna ut i ett gestaltande förslag för nya studentbostäder i Karlskrona. Syftet med arbetet 
är alltså att studera om lagstiftningen stämmer överens med vad brukarna av en bostad anser 
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som lämpligt och viktigt i sin bostad. Det gestaltande förslaget ger även en tydlig bild av hur 
en studentbostad utformat utifrån brukarnas syn kan se ut. 
 

  Frågeställning 
•   Vad säger plan- och bygglagen samt Boverket om studentbostäder? 
•   Hur vill studenter bo, vilka kvalitéer anser studenter är viktigast i och i anslutning till 

sin bostad? 
•   Stämmer de lagstiftningen överens med vad brukarna av bostaden anser? 

 
  Avgränsning  

Arbetet har avgränsats genom att undersöka vad studenter på Blekinge Tekniska Högskola i 
Karlskrona anser om utformningen i och i anslutning till en studentbostad. Frågor som ställs 
till studenter utgår från hur de själva önskar bo samt vilka kvalitéer som de värdesätter i en 
bostad för studenter. Arbetet även avgränsats genom att applicera insamlad information och 
undersökningar på Karlskronas tätort. 
För att knyta an till den svenska planeringen har det även undersökts vad plan- och bygglagen 
och de svenska byggreglerna säger om studentbostäder. 
Det gestaltningsförslag som tagits fram har avgränsats till att behandla nybyggnation av 
studentbostäder.  
 

  Begreppsförklaring och förkortningar 
BBR – Boverkets byggregler (2011:6) 
BTH – Blekinge Tekniska Högskola 
PBL – Plan- och bygglagen 
Student – Person som läser minst en kurs på universitet eller högskola i Sverige. 
Studentbostad –   Bostad avsett endast för studenter vid universitet eller högskola. 
Upplåtelseformen är hyresrätt med begränsad besittningsrätt, som är kopplad till hyresgästens 
studier.  
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2.  TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt presenteras en översikt om ämnet och olika utgångspunkter som är av betydelse 
för studien. De utgångspunkter som redovisas är om den fysiska miljöns betydelse för mentala 
hälsan, kort om medborgardialog samt en översikt och bakgrundsinformation om 
studentbostäder. 
 

  Fysiska miljöns betydelse 
Att människor påverkas av den fysiska miljön som är runtomkring oss kan vara mer eller 
mindre självklart för olika personer. Vissa personer kanske känner en stark koppling mellan 
en viss plats och hur sinnesstämningen förändras i anslutning till den platsen, medans för 
andra är sinnesändringen nästintill omärkbar. Enligt Gary W. Evans har den fysiska miljön 
starka kopplingar till sinnesstämning och mental hälsa, både genom direkta och indirekta 
effekter. Med detta menas att direkta effekter kan vara bullerpåverkan, luftkvalitet eller 
ljustillgänglighet. Indirekta effekter menas med att den fysiska miljön påverkar mental hälsa 
genom att förändringar görs i psykosociala processer (Evans 2003: 536). Det kan mer tydligt 
beskrivas som att upplevelser av stress eller sårbarhet ökar eller minskar utefter hur den 
fysiska miljön förändras. Fortsatt menar Evans att bostäder av dålig kvalitet kan påverka 
människors psykiska mående negativt, men även att en byggnads egenskaper kan påverka 
återhämtandet och återställande av trötthet och stress (Evans 2003: 536). Fysisk miljö och hur 
man utformar den kan alltså både påverka människor positivt och negativt. 
 
Denna teori om den fysiska miljöns påverkan på mental hälsa bekräftar även Guite et al. De 
har gjort en enkätstudie med syfte att undersöka samband mellan den fysiska miljön och 
mental hälsa. Liksom för Evans bekräftar de att de två komponenterna har en koppling inom 
flertalet områden. I enkätstudien framkom att bland annat buller, ljud från grannar och rädsla 
för brott bidrar till vantrivsel och dålig mental hälsa, men att gemensamma utrymmen och 
grönområden som möjliggör för social gemenskap är viktiga komponenter för trivsel och 
gynnar god mental hälsa. De menar alltså att det är viktigt att integrera både design och 
sociala platser i ett bostadsområde för att främja ett psykiskt välmående (Guite et al. 2006: 
1117–1118). 
 
Kopplingen mellan fysisk miljö och mental hälsa har även Mary Shaw gjort studier i. Hon 
menar att utformandet av bostäder och fysisk miljö är något som sammankopplats till 
folkhälsan. Att vara angelägen om den fysiska miljöns utformning anser hon alltså vara 
viktigt för alla som är intresserade av att hålla en god folkhälsa (Shaw 2004: 397). Exempel 
på det kan vara att ta itu med undermåliga bostäder och eller skadliga bostadsområden. Detta 
argument för att bra bostäder är positiva för hälsan stärker även Evans. Han beskriver att 
studier visar att förbättrad mental hälsa har visats när människor flyttar till bättre bostäder 
jämfört med personer som bor kvar. Detta kan alltså ytterligare bekräfta att en dålig bostad 
kan påverka en dålig hälsa samtidigt som en bra bostad bidrar till en god eller förbättrad 
mental hälsa (Evans 2003: 538). 
 
Evans påpekar dock att ytterligare forskning och undersökningar gällande kopplingen mellan 
mental hälsa och fysisk miljö måste göras för att undersöka området ytterligare. De som ofta 
blir drabbade av kopplingen mellan dålig fysisk miljö och dålig mental hälsa är ofta fattiga 
eller etniska minoriteter vilket inte skapar en rättvis bild av hur verkligheten ser ut för hela 
befolkningen, oavsett grupptillhörighet i samhället (Evans 2003: 536).  
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2.1.1   Ljusets påverkan 
Även ljus har en påverkan på den mentala hälsan. Evans beskriver att belysningsnivåer, 
speciellt mängden dagsljus, har en påverkan på mental hälsa och det psykologiska 
välbefinnandet. Årstidsregelbunden depression (Seasonal Affective Disorder, SAD) är en 
depressionsform som kan uppträda som en följd till att en människa exponeras av otillräcklig 
mängd dagsljus. Evans menar att personer som är utsatta för lite dagsljus lider av trötthet, 
sorg och kan även hamna i en depression. Fortsatt så har även dagsljus en positiv inverkan på 
personer med svår depression. Detta visar alltså att dagsljus har en stor påverkan på hälsan 
hos människor. 
Evans hänvisar även till en svensk studie som studerat dagsljus i klassrum där det konstateras 
att otillräckligt med dagsljus stör den normala rytmen av stresshormonet kortisol hos 
skolbarn. Att inte ha dagsljus i studieutrymmen skapar alltså rubbningar i hälsan, både 
mentalt och fysiskt (Evans 2003: 541). 
 

2.1.2   Studenternas miljö 
Fysisk miljö och studenters hälsa har även ett samband, specifikt genom en känsla av 
hjälplöshet. Evans beskriver att högskolestudenter bosatta i studentkorridor lider av större 
hjälplöshet än studenter bosatta i egna lägenheter i ett lägenhetskomplex. Förklaringen till 
detta är bristen på social interaktion, vilket kan tolkas som att det är viktigt att göra plats för 
gemensamma och sociala utrymmen vid planering av studentbostäder (Evans 2003: 544,547). 
 

  Kort om medborgardialog 
Att arbeta med medborgardialog är viktigt i den svenska planeringen. Detta implementeras 
bland annat via lagstiftningen genom att varje planprocess ska ha ett så kallat samråd. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) beskriver dock erfarenheter av att denna metod för 
medborgardialog inte fungerar i praktiken. Problemet fokuserar kring att medborgarna får 
erbjudande att delta alldeles för sent i planprocessen, när ett eller flera planförslag är 
framtagna. När medborgardialogen uppstår sent i planprocessen menar SKL att medborgarna 
upplever att allt redan är avgjort och man har begränsad möjlighet att påverka. Detta bidrar i 
förlängningen med att tillit till de förtroendevalda minskar och man väljer att överklaga 
planen, vilket fördröjer processen och bidrar till ökade kostnader (Sveriges kommuner och 
landsting 2012: 2). 
För att förhindra ovannämnda problem arbetar SKL med att kommuner ska ta in 
medborgardialogen tidigt planeringen. Även Boverket beskriver riktlinjer om att kommuner 
bör ta in medborgarna tidigt i planprocessen för att fånga viktiga frågeställningen och 
kvalitetssäkra planeringen.  
 

  Om studentbostäder 
I dagsläget finns det knapphändigt med forskning bakom studentbostäder. I denna del görs en 
kort redogörelse utifrån två intresseorganisationers rapporter om ämnet. 
 

2.3.1   Sveriges förenade studentkårer  
Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges 
universitet och högskolor. De består av ett femtiotal medlemskårer vilket representerar 
omkring 290 000 studenter. Organisationen representerar studenter över hela landet och yttrar 
sig om frågor rörande studenter och högre utbildning mot beslutsfattare som till exempel 
regeringen och riksdagen. Detta görs genom att bland annat ta fram åsiktsdokument och 
sammanfatta rapporter rörande studenter. 
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2.3.1.1  SFS Bostadsrapport 
Varje år skriver Sveriges förenade studentkårer (SFS) en rapport gällande rådande 
bostadssituation i landets studentstäder, SFS Bostadsrapport. Studentstäderna delas in i tre 
kategorier beroende på om det går att finna en trygg och hållbar boendesituation i staden som 
student. Den senaste bostadsrapporten utkom i augusti 2017. Rapporten visar att nio städer ej 
kan erbjuda ett boende under höstterminen, 11 städer erbjuder boende någon gång under 
höstterminen samt 13 städer erbjuder tryggt boende inom en månad. 
Till skillnad från tidigare års bostadsrapporter är det år 2017 både fler städer i listan om snabb 
tillgång till bostad samt i listan om städer som inte erbjuder boende under höstterminen. 
Rapporten från 2017 visar alltså en mer splittrad bostadsmarknad för studenterna i landet är 
tidigare (Sveriges förenade studentkårer 2017: 5).  
Genom SFS bostadsrapport fås en övergripande bild av hur det ser ut i dagsläget att finna en 
bostad som student i Sverige. 
 
Karlskronas historik i rapporten har inte varit speciellt varierande eller positiv för studenter. 
Karlskrona noterades i rapporten första gången 2010 och rankades då som ”Erbjuder boende 
någon gång under höstterminen”. År 2010 blev även campus Karlskrona BTH´s 
huvudcampus. Karlskronas bostadssituation klassades likadant mellan 2010 till 2013. År 2014 
klassades Karlskrona som ”Kan ej erbjuda boende under höstterminen”, och statusen har varit 
likadan fram tills den senaste rapporten 2017 (Sveriges förenade studentkårer 2017: 10).  
 

2.3.1.2  SFS bostadspolitiska ställningstaganden 
År 2015 antog Sveriges förenade studentkårer dokumentet ”SFS bostadspolitiska 
ställningstaganden” vilket ska fungera vägledande för organisationen och tydliggöra 
organisationens åsikter gällande bostadsfrågan för studenter. 
Utgångspunkten för ställningstaganden är att studenter inte ska förväntas utstå en mindre 
dräglig tillvaro med sämre livsvillkor än vad som anses vara rimligt för andra 
samhällsmedborgare (Sveriges förenade studentkårer 2015: 2).  
 
Rapporten tar upp ett ställningstagande gällande vikten av att det inte ska ställas lägre krav på 
studenters bostäder än för resten av befolkningen. Detta betyder att studenters bostäder inte 
ska vara en egen form av bostad utan att studenters bostäder ska ha samma regleringar av 
kvalitet och standard (Sveriges förenade studentkårer 2015: 3).  
SFS menar dock att det är viktigt att studentbostäder finns i juridisk form då studenter ofta 
inte har möjlighet att stå i långa bostadsköer om studenten flyttar till en ny ort för att studera. 
I den juridiska frågan beskrivs även besittningsrätt som ett problem som kan drabba studenter. 
Besittningsrätt menas med det skydd som hyresgästen med förstahandskontrakt har från att bli 
uppsagd utan särskilda skäl (Sveriges förenade studentkårer 2015: 3–4). Detta kan drabba 
studenter om besittningsrätt endast föreligger för personer som studerar. Skulle en student 
bosatt i en studentbostad göra ett avbrott i studierna för att t.ex. arbeta under ett år eller 
engagera sig inom studentkåren, för att sedan fortsätta studierna har studenten ingen rätt att bo 
kvar i sin bostad. Detta är dock även något positivt för studenter då besittningsrätten gör att 
studenter som gått klart sin utbildning och börjat arbeta inte har rätt att bo kvar i sin 
studentbostad, utan behöver finna en ”vanlig” bostad, vilket skapar en rotation på 
studentbostadsmarkaden. 
SFS önskar att det på lång sikt ska finnas tillräckligt med bostäder till studenter utan att dessa 
ska behöva klassas som ”studentbostäder”.  
SFS beskriver även betydelsen av bostadsområdet för studentbostäder. Enligt dem är det 
viktigt att studenter har tillgång till god samhällsservice som vård, skola, omsorg, 
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dagligvaruhandel och infrastruktur. Det är alltså viktigt att studenter inte segregeras från 
övriga samhället (Sveriges förenade studentkårer 2015: 5). 
 

2.3.2   Studentbostadsföretagen 
Studentbostadsföretagen är en branschorganisation för de företag i Sveriges som äger och 
förvaltar studentbostäder. De verkar för att skapa förutsättningar för att medlemsföretagen ska 
bedriva bästa möjliga studentbostadsverksamhet. Detta arbete utförs genom att utbyta 
erfarenheter, erbjuda tjänster och göra analyser. Studentbostadsföretagen arbetar även 
politiskt för att opinionsbilda och påverka myndigheter samt politiker gällande frågor som 
berör studentbostadsbranschen. 
 

2.3.2.1  Hur studenter vill bo 
Studentbostadsföretagen har gjort en studie för att kartlägga hur studenter bor samt hur de vill 
bo. Studien är ett samarbete mellan studentbostadsföretagen och Lunds universitet. 
Utgångpunkten för studien är att studentbostaden ska vara det typ av boende som passar en 
student som bäst under studietiden. För att ta reda på hur studentbostaden bäst anpassas till 
studenter gjordes en intervjustudie samt en enkätstudie i två delar; hur studenter bor idag samt 
hur de vill förändra sitt boende (Studentbostadsföretagen 2013: 3). 
 
En av slutsatserna av studien visar att bostadens utformning och funktioner är viktiga. Köket 
är viktigt då de flesta studenter lagar mat hemma. Flera studenter anser att man kan göra 
badrummet mindre för att få ett större kök. Planlösningen framkommer även som viktig då de 
med bra planlösning är mycket nöjda, samt att de med sämre planlösning är mindre nöjda. Det 
framkommer även att möbler ofta får flera användningsområden. Till exempel används en 
säng som soffa vid besök (Studentbostadsföretagen 2013: 19).   
Fortsatt beskrivs hyrans påverkan på bostaden. Det framkommer att hyresnivån önskas vara i 
nivå för vad man får för pengarna. Studenterna kan betala mer i hyra för större yta samt en 
lägre hyra för en mindre bostad.  
Läget har även ett stort betydande för studenterna. Studenternas definition av ”ett bra läge” 
skiljer sig mycket. Det som dock är gemensamt för de flesta studenter är att närhet till 
lärosätet är viktigt. 
Den sammanfattande slutsatsen för studentbostadsföretagen är att studenternas svar skiljer sig 
mycket från varandra och att studenterna visar att de är en heterogen grupp.  Genom de 
tudelade åsikterna om en bra bostad blir slutsatsen att flera olika typer av studentbostäder 
behövs för att möta studenternas efterfrågan.  
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3.  METOD 
I metodavsnittet presenteras hur studien har gått till väga i arbetet med att besvara och 
undersöka frågeställningarna. Detta presenteras genom en beskrivning av vald 
forskningsstrategi samt val av metod. I avsnittet beskrivs även urvalsprocess, 
formulärkonstruktion, deltagande och kritik mot studien samt kort om etiska överväganden.  
 

  Forskningsstrategi  
Avsikten med studien är att få en uppfattning om hur studenter på BTH i Karlskrona ser på 
studentbostäder samt om det skiljer sig eller går i linje med vad Boverket säger om 
studentbostäder. Då undersökningen baseras på insamlande av information från två olika 
informationskällor, studenter och lagstiftning, har triangulering valts som forskningsstrategi.  
Triangulering innebär att man i en studie kombinerar olika delar för att uppnå syftet med 
studien. Detta gör att triangulering kan se ut på olika sätt beroende på vilka delar som 
kombineras. Exempel på detta kan vara forskartriangulering eller teoritriangulering. I 
forskartrianguleringen används olika forskare för att studera samma data medans i en 
teoritriangulering använder man flera teorier i samma studie. I denna studie görs dock en 
metodtriangulering. Att göra en metodtriangulering innebär att man använder olika metoder 
för att samla in data, det kan då röra sig om att arbeta med både kvalitativa och kvantitativa 
metoder eller att använda tex. både fallstudie och intervjuer för att samla data. Genom att 
använda sig av triangulering kan insamlad data jämföras från olika metoder och källor vilket 
gör att skillnader kan uppenbaras och forskaren får möjlighet att se saker ut olika perspektiv 
(Denscombe 2009: 222, Jakobsson 2011: 138)   
 
Triangulering har valts som forskningsstrategi i denna studie då två synvinklar kommer att 
beröras. Den ena synvinkeln är från människors uppfattning och den andra synvinkeln är från 
reglemente baserat på lagstiftning. Detta innebär att två olika metoder behövs för att finna och 
studera rätt data, alltså en metodtriangulering. 
 

  Val av metod  
3.2.1   Information från studenter 

För att samla information från studenter behövde ett val göras om intervju eller frågeformulär 
var bäst lämpat för studien. Genom att använda intervju som metod samlas data in från vad de 
efterfrågade människorna svarar på forskarens frågor. Martyn Denscombe beskriver att innan 
intervju väljs som metod bör det undersökas om det är rimligt att få kontakt med relevanta 
personer att intervjua (Denscombe 2009: 263–264). I detta fall hade det varit rimligt då de 
flesta studenter befinner sig på campus under dagtid vilket möjliggör för att finna relevanta 
intervjuobjekt. En fördel med att göra en intervju är att det möjliggör en djupare förståelse för 
studenters tankar och åsikter om studentboende. Däremot kan intervjun begränsas av att den 
intervjuade ”väljer sina ord” och svarar på frågorna utifrån vilka svar den intervjuade tror att 
forskaren efterfrågar (Denscombe 2009: 289). Intervju möjliggör även att den data som 
samlats in blir komplex och att den beskriver djupgående personliga erfarenheter och åsikter 
från ett litet antal studenter där åsikterna inte kan appliceras eller relateras till övriga 
studenter. Om de olika intervjuerna även är ostrukturerade kan insamlad data handla om olika 
ämnen och kan således inte jämföras eller uppnå syftet eller frågeställningen i studien. 
 
Den andra metoden som övervägdes var frågeformulär. Vid användning av frågeformulär är 
det viktigt att alla informanter besvarar samma frågor. Användande av frågeformulär är även 
bra då frågorna är konsekventa vilket bidrar till att alla svar och data blir konsekvent. 
Användande av frågeformulär är relevant när informationen är ganska okomplicerad och 
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okontroversiell, när det är krav på standardiserade data, när det sociala klimatet är tillräckligt 
öppet för att möjliggöra ärliga svar samt när informatörerna är i tillstånd att läsa och förstå 
frågorna (Denscombe 2009: 240). Då den data som önskades få fram från respondenterna 
stämmer väl överens med ovanstående kriterier valdes frågeformulär som metod för att få 
studenters åsikter om studentbostäder. 
 

3.2.2   Information från Plan och Bygglagen samt Boverket 
För att insamla data från vad plan- och bygglagen och Boverket anser om studentbostäder 
avvägdes mellan två metoder; intervju samt textanalys. 
Intervju ansågs kunna vara en relevant metod då djupgående och förklarande svar på frågor 
kunde uppnås. Precis som ovannämnt är det viktigt att relevanta intervjupersoner finns 
tillgängliga vilket försvårar för metoden. Att få kontakt med relevant person på Boverket är 
en möjlighet, men kan vara tidskrävande. På grund av studiens begränsade resurser och tid 
valdes intervju som metod bort. 
 
Den andra metoden som övervägdes var textanalys. En textanalys kan ge begränsade svar då 
följdfrågor inte kan ställas för en djupare förståelse vilket är negativt. Dock ger textanalysen 
en objektiv bild och en trovärdig bild av verkligheten då de granskade dokumenten är 
producerade av sakkunniga.  
Att använda kombinationen av frågeformulär samt textanalys anses även vara jämförbara med 
varandra vilket var ytterligare ett motiv till varför textanalys valdes som metod för granskning 
av plan- och bygglagen samt Boverket. 
 

  Urval  
3.3.1   Urval av text att analysera 

För att insamla data baserat på textanalys gällande PBL och Boverkets syn på studentbostäder 
valdes Boverkets byggregler (BBR) att studeras. 
 
BBR innehåller föreskrifter och allmänna råd om krav gällande svenska byggnader utifrån 
PBL. BBR innehåller tekniska krav om bland annat brandsäkerhet, bullerskydd, hälsoskydd 
samt utformningskrav som för personer mer nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.   
 
Boverket författar föreskrifter då myndigheten har fått en förordning från regeringen att 
ansvara för b.la. den byggda miljön, fysisk planering samt byggande och förvaltning av 
bebyggelse. Genom att författa föreskrifter förtydligas och beskrivs de lagar som riksdagen 
beslutat mer detaljerat vilket gör lagarna mer lättapplicerade i ”verkligheten”.  
Ett allmänt råd är en beskrivning som ytterligare förtydligar hur lagar och föreskrifter kan 
appliceras praktiskt. De allmänna råden kan innehålla en rekommenderad metod eller lösning 
på hur lagarna kan uppfyllas. Ett allmänt råd behöver inte följas, dock ska man kunna visa att 
reglerna som det allmänna rådet är baserat på uppfylls (Boverket 2014). 
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Nedan visas en illustration om hur regelhierarkin ser ut i Sverige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det är byggherrens, alltså den som utför arbetet, ansvar att se till att BBR följs, dock är det 
byggnadsnämndens uppdrag att se till att reglerna följs. Kontroll görs bland annat vid ansökan 
om bygglov. BBR ska alltid följas när nybyggnationer uppförs (PBL kunskapsbanken 2017).  
 
BBR regleras av PBL och hänvisar funktionsmått till svensk standard (SS). Nedan visas 
illustration över hur regelverken hänvisar till varandra. 
 
 

 
 
 

 
 

 
I detta arbete har avsnitt 3 i BBR analyserats, avsnittet innehåller information om 
tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd samt driftsutrymmen. Detta avsnitt har valts att 
studeras då avsnittet behandlar regler om bostadutformning av både vanliga bostäder samt 
studentbostäder. 
 

3.3.2   Urval av respondenter 
Arbetet avgränsar till att fokusera på studenter på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona. 
Genom att undersöka högskolans statistik via årsredovisningen från 2016 om antal studenter 
kunde en urvalsram tas fram. BTH har totalt ca 5200 registrerade studenter varav 2700 av 
dessa är helårsstudenter. Cirka 500 av dessa studenter är internationella studenter samt att ca 
400 av dessa är studenter på campus Karlshamn (Blekinge tekniska högskola 2015). Då 
frågeformuläret väljs att göras på svenska och fokusera på studenter vid campus Karlskrona 
räknas de internationella- samt karlshamnsstudenterna bort. Detta gör att avgränsningens 
urvalsram blir cirka 2000 personer. 
 

PBL BBR SS 
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Utifrån urvalsramen har flera urval gjorts. Denscombe beskriver att om resurserna för 
undersökningen är begränsad kan urval från urval göras (Denscombe 2009: 70). Resurserna 
för denna studie anses vara begränsade då studien har gjorts av endast en person under en 
begränsad tidsram. 
Urvalet som gjordes var ett icke sannolikhetsurval då urvalet påverkades av att jag som 
forskare valde ut vilka personer som svarade på frågeformuläret. Urvalet av respondenter 
gjordes utifrån ett klusterval. Enligt Denscombe är detta en relevant urvalsform om det finns 
en naturligt förekommande grupp som redan existerar samt att klustret ska återspegla den 
heterogenitet som finns i populationen som helhet (Denscombe 2009: 69). I detta fallet anses 
att gruppen som svarade på formuläret kan representera även resterade delar av studenter på 
BTH i Karlskrona.  
Urvalet gjordes även på ett subjektivt sätt då de som besvarade formuläret hade en relevans 
för ämnet samt kunskap om ämnet då de efterfrågade var studenter på högskolan i staden som 
undersöktes. 
 
De personer som tillfrågades att besvara frågeformuläret var en grupp studenter som hade 
deltagit i en internutbildning som Blekinge studentkår anordnade. Klustergruppen valdes ut då 
de i gruppen alla är studenter på högskolan samt bor i Karlskrona. Genom att delta i 
internutbildningen som studentkåren anordnade tolkas att studenterna har ett visst intresse och 
relevans för ämnet. De flesta av respondenterna studerar sitt första år och är således nya i 
staden, vissa har dock varit bosatta i Karlskrona under en längre period då de studerat mellan 
två till fyra år. 
 
Genom att jag som forskare gjort urval av vilka som blir tillfrågade att göra enkäten kan 
svaren bli missvisade då de endast kan tolkas som data från en specifik grupp.  Dock anser jag 
att de tillfrågade har en spridning gällande bakgrund av utbildning och längd på studietid 
vilket gör att gruppen kan representera studenter på BTH i Karlskrona. 
 

  Formulärkonstruktion 
Frågeformuläret (se fullständigt formulär i Bilaga 1) utformades utifrån att samla information 
om hur studenter vill bo och vad studenter uppskattar i sitt boende. Formuläret skulle inte 
fokusera på hur studenter bor i dagsläget eller vilka förändringar de önskar. För att knyta 
samman med frågeställningen vad BBR säger om studentbostäder utformades dock en fråga 
om vad studenterna anser om att ha lägre krav på areor och inredning än andra bostäder. 
 
Formulärkonstruktionen innebar många avväganden i form av ordval, förklaringar, 
skattningsmetoder samt vilka ämnen frågorna skulle behandla. Svårigheter var bland annat att 
formulera frågorna tydligt genom att inte vara allt för specifik eller värderande i 
svarsalternativen, men samtidigt lämna frågorna öppna för studenterna att fylla i egna 
alternativ. Det var även svårigheter med att formulera frågorna så att alla studenter oavsett 
nuvarande utbildning eller bakgrundsintresse inom ämnet skulle förstå frågorna.  
 
Enligt Denscombe är det viktigt att tänka på flera saker vid konstruktion av ett frågeformulär. 
Det är viktigt att informera respondenten både om syftet med formuläret samt information om 
hur frågorna ska besvaras. Denna information delgavs respondenterna genom att skriva en 
kort informationstext i början av formuläret gällande vad frågorna i enkäten fokuserar på samt 
från vilken utgångspunkt respondenten ska besvara frågorna. I introduktionen gavs även 
information om vad svaren kommer att användas till. Fortsatt innehöll de flesta frågor även 
information som förtydligar frågan och definierar viktiga begrepp i frågan. 
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För att frågorna skulle besvaras i en logisk ordning inledes enkäten med en fråga om platsen i 
staden och läget vid ett studentboende och fortsatte sedan med utformning utanför bostaden 
och avslutas med utformning i bostaden i form av planlösning. Denna utformning gör att 
respondenten börjar besvara frågorna i en större skala som sedan blir mindre allt eftersom. 
Den sista frågan behandlar dock respondentens åsikt om det är relevant att studenter har 
mindre bostäder än andra grupper i samhället samt en önskan om motivering till svaret. 
 
Svarsalternativen varierade utifrån vilken typ av fråga som besvarades. I en av frågorna skulle 
olika alternativ rangordnas, i en fråga fick respondenterna besvara med flera alternativ. De 
flesta frågorna besvarades dock genom att svara på ett alternativ av olika påståenden. 
 

3.4.1   Pilotstudie 
För att kvalitetssäkra att frågeformuläret innehöll relevanta och lättförståeliga frågor gjordes 
en provundersökning med 5 respondenter. Respondenterna fick då ställa frågor om någon 
fråga var otydligt eller önska att olika begrepp skulle förklaras ytterligare. Genom att göra en 
provundersökning kunde antalet frågor minskas och göras tydligare. 
 

3.4.2   Brister i enkäten 
Trots att provundersökningen utfördes upptäcktes efter undersökningen att vissa frågor hade 
brister. Exempel på detta var att en respondent svarade avvikande på en fråga jämfört med 
andra respondenter. Troligtvis då frågan inte innehöll tydlig information. Flera frågor hade 
även båda svarsalternativen ”Spelar ingen roll” samt ”Vet ej”. Eftersom de alternativen står 
för liknande åsikter kunde ett av alternativen tagits bort. 
 

  Deltagande och kritik mot enkätstudien 
Enkäten delades ut till 20 personer varav alla respondenter besvarade alla frågor. Av alla 
deltagande besvarade endast en person avvikande på en av frågorna. Troligtvis gjordes detta 
på grund av otydliga instruktioner om hur frågan var tänkt att besvaras. Personens svar 
inkluderades, trots missförståndet, i resultaträkningen.  
 
Urvalgruppen för enkätstudien var 2000 personer, dock delades endast 20 enkäter ut vilket 
gör att resultatet beräknas på 1% av totala urvalsgruppen. Detta kan ses som en stor svaghet. 
Det låga antalet deltagande beror på min uppfattning om ointresse för studenter att besvara 
enkäter för andra studenters arbeten. Att alla tillfrågade besvarat enkäten visar dock på att 
uppfattningen inte stämmer. Enkäten delades ut på papper vilket gjorde det lätt för de 
deltagande att bidra, vilket även kan vara en bidragande faktor på att inget bortfall gjordes. 
Att respondenterna även får en personlig kontakt med forskaren vid utdelande av 
pappersenkäter kan även bidra till det låga bortfallet. 
 

  Etik 
Ämnet berör inte känslig eller personlig information men önskar ändå att respondenterna 
delar med sig av sina åsikter samt i vissa fall motiverar dessa. För att respondenterna ska 
känna sig trygga med att dela med sig om åsikter var undersökningen anonym samt hade ett 
frivilligt deltagande. 
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4.  EMPIRI 
I empiriavsnittet redovisas resultatet från frågeformuläret samt textanalysen från Boverkets 
byggregler. Avsnittet inleds med redovisning av varje enkätfråga samt tolkning av resultatet. 
Därefter beskrivs en sammanfattning av det totala resultatet från enkäten. Vidare redovisas 
utvalda regler från tredje kapitlet av Boverkets Byggregler (BBR). Byggreglerna presenteras 
genom en innehållsförklaring av regeln följt av den fullständiga regeltexten. Avsnittet 
avslutas med en sammanfattning av resultatet från BBR. 
 

  Frågeformulär 
Nedan presenteras resultatet av frågeformuläret ”10 frågor om studenters syn och önskade 
kvaliteter på studentbostäder”. I Bilaga 2 redovisas tabell med fullständiga svar på varje fråga 
inklusive serienummer vilket gör att varje respondents svar kan följas. Resultatet presenteras 
inledande med den ställda frågan följt av ett eller flera tolkningsdiagram samt en kort text om 
svarsresultatet. 
 

4.1.1   Fråga 1. 
Du som student letar efter ett studentboende att bo i under din studietid. Rangordna vilka av 
dessa kvaliteter du värdesätter i området vid ditt nya boende.  
5 är mest prioriterat, 1 är minst prioriterat. 
 
I enkätfrågan skulle respondenterna värdesätta vilka kvalitéter som värdesätts i närhet av ett 
studentboende. Genom att addera totalpoängen för varje svarsalternativ visas att ”Nära ditt 
lärosäte” värdesätts högst följt av ”Närhet till butiker/centrum”. I diagrammet nedan visas att 
ingen av alternativen särskiljer sig speciellt mycket från de andra. 

 
 
 
För att förtydliga spridningen av svaren har ytterligare ett diagram tagits fram vilket redovisar 
antalet poäng på varje fråga. Nedanstående diagram visar att flest respondenter ger högst 
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poäng på ”Nära lärosäte” följt efter ”Nära butiker/centrum”. Ingen respondent värderar ”Nära 
större knutpunkter” som högst prioritet. 
 

 
4.1.1.1  Populäraste kategorin 

De två diagrammen ovan redovisar att ”Nära lärosäte” toppar både ihop räkning av totalpoäng 
samt att flest respondenter har valt att sätta ”Nära lärosäte” som högst prioriterat. Detta tyder 
på att studenterna är eniga i frågan om att en studentbostad önskas i närhet till lärosätet. 
 

4.1.1.2  Övriga kategorier 
”Nära natur och rekreation” har fått lägst totalpoäng. De flesta respondenter prioriterar 
även natur och rekreation med 1 poäng. Detta tyder på att natur och rekreation är lägst 
prioriterat av de alternativ som finns. Möjligtvis kan detta även tolkas som att studenter ej 
prioriterar natur och rekreation i sin boendemiljö. 
 
”Nära butiker/centrum” har fått näst högst totalpoäng. Flest respondenter prioriterar närhet 
till butiker/centrum med 3 poäng. Fem personer har prioriterat kategorin högst. Detta tyder på 
att studenter ser detta som något viktigt i boendemiljön. 
 
”Nära större knutpunkter” har fått näst lägst totalpoäng. Flest respondenter har prioriterat 
kategorin med 3 poäng. Ingen har prioriterat kategorin högst. Detta tyder på att studenter inte 
prioriterar närhet till större knutpunkter i speciellt stor utsträckning vill vardags. Möjligtvis 
kan detta prioriteras vid enstaka tillfällen. 
 
”Nära träningsanläggning” har en totalpoäng som är i mitten av de övriga alternativen. Flest 
respondenter har prioriterat träningsanläggning med 4 poäng. Det visar att kategorin är 
populär. Då många respondenter även har givit kategorin lågt prioriteringsvärde sjunker 
totalpoängen. 
Detta tyder på att studenter har tudelade åsikter om närhet till träningsanläggning, för vissa är 
detta mer prioriterat än för andra. 
 

4.1.2   Fråga 2.  
Hur viktigt anser du att den fysiska miljön är i anslutning till din bostad som student? 
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Tio respondenter (50%) anser att det är viktigt med fysisk miljö i anslutning till bostaden. 
Fem respondenter anser att det inte spelar någon roll. Tre respondenter anser att det är mycket 
viktigt. Två respondenter anser att det är oviktigt.  
Detta tyder på att den fysiska miljön i anslutning till bostaden är viktig. Fler studenter anser 
även att fysisk miljö är mycket viktigt jämfört med de som anser att den fysiska miljön är 
oviktig. En god fysisk miljö i anslutning till studentbostäder bör alltså prioriteras vid 
uppförande av studentbostäder. 
 

4.1.3   Fråga 3.  
Hur viktigt anser du att det är med gemensamma ytor i anslutning till din bostad som student? 
 

 
 
Flest respondenter anser att det inte spelar roll med gemensamma ytor i anslutning till 
bostaden. Lika många anser att det är viktigt som oviktigt. Minst antal anser att det är mycket 
viktigt. 
Slutsatsen av resultatet är att gemensamma ytor inte behöver prioriteras i första hand. Dock 
anser fler respondenter att det är viktigt i större eller mindre utsträckning än antalet som ser 
frågan som oviktig, därför bör de gemensamma ytorna ändå prioriteras i viss utsträckning. 
 

4.1.4   Fråga 4. 
Vilka av följande gemensamma ytor eller funktioner hade du använt om din bostad hade 
tillgång till dessa? 
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Flest respondenter hade använt träningsmöjligheter. Många studenter hade även använt 
grillplats samt allrum. Den respondent som svarat ”Annat” har kommenterat ”Duschrum”.  
Slutsats av resultatet är att 25% eller flera hade använt parkering, gemensamt kök, allrum, 
grillplats samt träningsmöjligheter vilket gör att dessa borde prioriteras i ett studentboende. 
 

4.1.5   Fråga 5.  
Föredrar du att ha gemensamma ytor inomhus eller utomhus?  
Gemensamma ytor innebär funktioner eller rum som delas på av de boende i huset, t. ex. 
allrum, gemensamt kök, grillplatser, sittbänkar eller gårdsutrymme. 
 

 
 
Flest respondenter önskar gemensamma ytor utomhus. Tre respondenter önskar ej några 
gemensamma ytor. Då fyra personer önskar gemensamma ytor inomhus samt att lika många 
har svarat ”vet ej” finns det ett visst underlag till gemensamma ytor inomhus. Slutsatsen av 
resultatet är att gemensamma ytor bör placeras utomhus. 
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4.1.6   Fråga 6. 
Föredrar du att ha eget kök och badrum eller dela kök och badrum med andra boende i huset? 
 

Flest respondenter önskar inte dela kök och badrum med andra. Den respondent som svarat 
”Jag kan dela till viss del” har ej förtydligat med någon kommentar.  
Slutsatsen av resultatet är att studentbostäder bör utformas med tillgång till eget kök samt 
badrum i varje bostad. 
 

4.1.7   Fråga 7. 
Hur viktigt anser du att det är med solljus in i din bostad? 

 
Resultatet visar att studenter anser att det är mycket viktigt till viktigt med solljus i bostaden. 
25% av respondenterna anser att det inte spelar någon roll. Inga respondenter anser att det är 
oviktigt. Slutsatsen av resultatet blir att solljus bör prioriteras i stor utsträckning vid 
utformande av studentbostäder. 
 

4.1.8   Fråga 8. 
Är det viktigt för dig att dagliga funktioner separeras från varandra? 
Dvs. att du har en säng, en soffa och ett matbord eller kan alla dessa funktioner samspela 
genom att t.ex. använda en bäddsoffa som både säng, soffa och matplats? 
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Hälften av respondenterna önskar att dagliga funktioner separeras samt att den andra hälften 
anser att det är oviktigt med separation. Slutsatsen av resultatet är att åsikten är tudelad. Vid 
planering av studentbostäder bör man möjliggöra för båda alternativen då studenterna ej visar 
en enig bild. 
 

4.1.9   Fråga 9. 
Föredrar du att ha ett stort rum som du kan möblera fritt (öppen planlösning) eller önskar du 
att din bostad har avskilda rum (tex. separat sovrum och ett separat kök)? 
Anta att boendeytan är lika stor i de två alternativen. 
 

 
De flesta respondenter önskar avskilda rum. 25% önskar en öppen planlösning samt 25% 
anser att det ej spelar någon roll. Slutsats av resultatet blir att avskilda rum bör prioriteras. 
  

4.1.10   Fråga 10.   
Tycker du att det är lämpligt att studentbostäder har lägre krav på areor och inredning än 
övriga bostäder (tex. mindre ljusinsläpp och mindre kök än vad en vanlig hyresrätt har)? 
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Hälften av respondenterna anser att de ej har någon åsikt i frågan genom att svara ”vet ej”. 
Den andra hälften är tudelade i sina åsikter. Sex personer anser att det ej är rimligt att 
studenter har lägre krav på areor och inredning. För att motivera sina svar har fyra 
respondenter kommenterat följande. 
 
”Vi förtjänar också standard” 
 
”Ljus är nyttigt och stort utrymme för att laga mat till tex. matlådor gynnar studenten längre 
fram.” 
 
”Jag tycker att alla förtjänar att inte leva trångt och obekvämt.” 
 
”Det är ingen skillnad på studenternas lydnadskrav (i viss mån) och en ”vanlig” hyresgäst. 
Bara för att vi är studenter så betyder inte det att vi förtjänar lägre standard. Från det jag 
sett så har studentlägenheter betydligt lägre standarder än vanliga lägenheter.” 
 
Kommentarerna fokuserar på att studenter bör ha samma standard som för personer med 
andra sysselsättningar. Respondentkommentarerna visar att de anser att studenter inte är en 
grupp separerade från övriga samhället, utan bör inkluderas på samma villkor. En av 
kommentarerna sticker ut då respondenten menar på en mer praktisk betoning, att studenter 
bör kunna laga ordentlig mat. 
 
Fyra respondenter har svarat att det är rimligt att studenter har lägre standard. De 
kommentarer som lämnats redovisas nedan; 
 
”De är ofta billigare och mindre för plats åt mer studenter.” 
 
”Om dom kan göras billigare” 
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”Ja, då det kommer till kök så är det inte en nödvändighet att den ska var stor (ifall man har 
ett eget sådant).” 
 
”Viktigare att vi faktiskt bygger.” 
 
Kommentarerna fokuserar på två saker, önskan om en billig bostad samt att många studenter 
ska ha möjlighet till att få en studentbostad. Dessa åsikter tolkas som att studenterna ser sig 
själva som en grupp med gemenskap till varandra och där gruppen kan göra oegoistiska 
uppoffringar för varandra. Det är alltså bättre att två studenter har små och ”sämre” bostäder 
än att en student har en bra bostad och en annan står utan. 
 

  Sammanfattning av enkäten 
Det sammanfattade resultatet av frågeformuläret visar att respondenterna i flera frågor visar 
en stor spridning vilket visar att studenter inte är en homogen grupp med samma åsikter eller 
uppfattningar om studentbostäder. 
 
Sammantaget för undersökningen visar att ett önskvärt boende för de deltagande studenterna i 
undersökningen ligger i närhet till lärosätet med en god fysisk miljö i anslutning till bostaden. 
De gemensamma ytor som planeras bör i första hand vara parkering, gemensamt kök, allrum, 
grillplats samt träningsmöjligheter. Gemensamma ytor önskas förläggas utomhus.  
 
Studentlägenheterna bör vara utformade med eget kök och badrum samt avskilda rum för 
matlagning och vila. Solljusinsläpp är även viktigt för studenterna. 
 

  Boverkets byggregler om bostadsutformning 
Reglerna om bostadsurformning är uppdelade beroende på bostadens storlek. Det fem 
kategorier som kommer behandlas listas nedan; 

•   Bostäder större än 55 m2 (avsnitt 3:222) 
•   Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2 (avsnitt 3:223) 
•   Bostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:224) 
•   Studentbostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:225) 
•   Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen (avsnitt 3:227) 

 
Informationen presenteras nedan genom en övergripande och förklarande text följt av en blå 
ruta med den fullständiga regeltexten. 
 

4.3.1   Bostäder större än 55 m2 (avsnitt 3:222) 
Enligt Boverket ska bostäder större än 552 utformas med hänsyn till antalet personer som 
bostaden är avsedd för. Detta innebär enligt Boverket att minst ett rum i bostaden ska finnas 
plats för parsäng, alternativt ett avskiljbart rum för vila och sömn. Är bostaden över 55m2 och 
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avsett för flera studenter kan bostaden utformas utan plats för parsäng eller avskiljbar del av 
ett rum för sömn och vila. Här nämns inga krav på fönsterplacering. 

 
4.3.2   Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2 (avsnitt 3:223) 

Enligt Boverket ska bostäder mellan 35 m2 och 55 m2 utformas med hänsyn till sin storlek. 
Här är kravet att det antingen ska gå att avskilja ett kök eller ett sovrum. Den avskiljbara 
delen ska ha fönster ut mot det fria. Detta innebär att varken köket eller sovrummet får vara 
utan fönster. 

 
4.3.3   Bostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:224) 

Bostäder om högst 35m2 ska utformas med hänsyn till storleken. Här behöver inte separation 
ske av t.ex. kök och sovrum. Hygienrum ska dock skiljas av. Detta innebär att daglig 
samvaro, sömn och matlagning kan finnas i ett rum. Funktionerna kan även överlappa 
varandra helt eller delvis. Det innebär att en bäddsoffa kan användas som säng, soffa samt 
matplats. Köksinredning samt förvaring kan göras mindre än i större bostäder. Bostaden 
behöver bara ha ett fönster. 

3:222 Bostäder större än 55 m2 
Bostäder med en boarea (BOA) större än 55 m2 ska utformas med hänsyn till det antal 
personer som de är avsedda för. (BFS 2016:6). 
  
Allmänt råd 
Bostäder med en BOA större än 55 m2 bör ha plats för parsäng i minst ett rum eller i en 
avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. Bostäder med en BOA större än 55 m2 som är 
avsedda för flera studenter kan utformas utan plats för parsäng i något rum eller i en 
avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. (BFS 2016:6). 
 

3:223 Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2 
Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2ska utformas med hänsyn till sin 
storlek. 
I sådana bostäder är det dock tillräckligt att antingen rummet för sömn och vila eller 
rummet med inredning och utrustning för matlagning är en avskiljbar del av ett rum. 
Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria och ska utformas så att den med 
bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6). 
 
Allmänt råd 
Bostäder med en BOA större än 35 m2 och högst 55 m2 kan utformas utan plats för parsäng 
i något rum eller i en avskiljbar del av ett rum för sömn och vila. (BFS 2016:6). 
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4.3.4   Studentbostäder om högst 35 m2 (avsnitt 3:225) 

Studentbostäder om högst 35m2 ska utformas med hänsyn till storleken. Här behöver inte 
separation ske av t.ex. kök och sovrum. Hygienrum ska dock skiljas av. Detta innebär att 
daglig samvaro, sömn och matlagning kan finnas i ett rum. Funktionerna kan även överlappa 
varandra helt eller delvis. Det innebär att en bäddsoffa kan användas som säng, soffa samt 
matplats. Köksinredning samt förvaring kan göras mindre i studentbostäder om högst 35m2 än 
i vanliga bostäder om högst 35m2. Studentbostäder om högst 35m2 kan utformas utan plats för 
medhjälpare på sängens bortre sida. Studentbostad med samtliga funktioner kvar i bostaden 
kan ha en boarea på minst ca 16m2. Bostaden behöver endast ha ett fönster. 
 
 

3:224 Bostäder om högst 35 m2 
Bostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. 
I sådana bostäder får utrymmena för funktionerna 
       a)  daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan 
att vara avskiljbara, och 
       b)  daglig samvaro samt sömn och vila överlappa varandra helt eller delvis. 
(BFS 2016:6). 
 
Allmänt råd 
I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör 
       a)  utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter brett, 
       b) utrymmet för inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter brett, och 
       c)  platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred. 
I bostäder med en BOA om högst 35 m2 bör 
       a)  inredningslängden för matlagning vara minst 1,80 meter bred, och 
       b)  inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter bred. 
Regler om bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 
3:227 (BFS 2016:6). 
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4.3.5   Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen (avsnitt 3:227) 
I grupperade bostäder i till exempel korridorsform där varje bostad är avsedd för en person får 
funktioner för matlagning, daglig samvaro, måltider samt hygienrum finnas i gemensamma 
delar. Varje gemensamt hygienrum får inte avses användas för över tre enpersonsbostäder. 
Hygienrummet ska även vara placerat i nära anslutning till de enskilda bostäderna samt finnas 
på samma våningsplan. 
Matlagningsutrymme får inte vara avsett för över tolv enpersonsbostäder. 

3:225 Studentbostäder om högst 35 m2 
Studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 ska utformas med hänsyn till sin storlek. 
I enskilda studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 får utrymmena för funktionerna 
       a)  daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i ett och samma rum utan att 
vara avskiljbara, och 
       b)  daglig samvaro, sömn och vila, samt måltider överlappa varandra helt eller 
delvis. (BFS 2016:6). 
 
Allmänt råd 
I enskilda studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 bör 
       a)  utrymmet för inredningslängden för matlagning vara minst 1,40 meter brett, 
       b)  utrymmet för inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter brett, och 
       c)  platsen för ytterkläder i kapphylla vara minst 0,40 meter bred. 
I enskilda studentbostäder med en BOA om högst 35 m2 bör 
       a)  inredningslängden för matlagning vara minst 1,40 meter bred, och 
       b)  inredningslängden för förvaring vara minst 1,20 meter bred. 
Regler om tillgänglighet finns i avsnitt 3:146. Regler om bostäder avsedda för en person 
med gemensamma utrymmen finns i avsnitt 3:227. (BFS 2016:6). 
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  BBR om ljus i byggnader 

4.4.1   Ljus i byggnader 
Boverket beskriver att ljus är en viktig komponent för bebyggelse. Detta beskrivs som viktigt 
då tillgången av dagsljus och solljus är en psykosocial och medicinsk hälsoaspekt.  
Bakgrunden till varför BBR behandlar ljusfrågan motiveras med att PBL ställer krav på att 
byggnadsverk inte ska ge upphov till oacceptabla risker för hälsan.  
Ljus i byggnader delas i BBR upp i fyra kategorier, Belysning, Dagsljus, Solljus samt Utblick. 
 

4.4.1.1  Dagsljus 
Rum eller avskiljbara delar där människor vistas mer än tillfälligt ska utformas så att god 
tillgång till direkt dagsljus är möjligt. Detta är dock ej nödvändigt om det är orimligt med 
hänsyn till rummets avsedda användning. I gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 i 
BBR räcker det med tillgång till indirekt dagsljus. Med detta menas att gemensamma 
utrymmen i t.ex. korridorsboende för studenter endast behöver ha indirekt dagsljus. 
 

3:227 Bostäder avsedda för en person med gemensamma utrymmen 
För en grupp boende, i enskilda bostäder avsedda för en person, får de enskilda 
bostädernas rum för personhygien, matlagning och daglig samvaro samt utrymme för 
måltider, helt eller delvis, sammanföras till gemensamma utrymmen. De gemensamma 
utrymmena ska vara så stora att de i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna 
i de enskilda bostäderna. 
För en grupp boende, i enskilda bostäder avsedda för en person, får dessutom de enskilda 
bostädernas inredning och utrustning för matlagning, helt eller delvis, sammanföras till 
gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska också vara så välutrustade att de 
i skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna. 
Gemensamma delar av bostaden för personhygien ska finnas i nära anslutning och på 
samma plan som de enskilda bostäderna. 
Varje rum för personhygien får högst delas av tre enskilda bostäder avsedda för en person. 
Gemensamma delar av bostaden för matlagning och daglig samvaro samt utrymme för 
måltider ska finnas i nära anslutning till de enskilda bostäderna. 
Gemensamma delar av bostaden med inredning och utrustning för matlagning som ersätter 
motsvarande funktioner i de enskilda bostäderna får inte delas av fler än tolv enskilda 
bostäder avsedda för en person. 
Avsnitt 3:227 gäller inte för bostäder avsedda för personer med nedsatt funktionsförmåga 
enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 5 
kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. (BFS 2016:6). 
 
Allmänt råd 
Regler om bostäder om högst 35 m2 finns i avsnitt 3:224. Regler för studentbostäder om 
högst 35 m2 finns i avsnitt 3:225. Regler om särskilda boendeformer för äldre finns i avsnitt 
3:228. Regler om vädring, ljus och utblick finns i avsnitt 6:253 respektive 6:3. (BFS 
2016:6). 
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4.4.1.2  Utblick 
BBR beskriver att minst ett fönster i varje rum i en bostad bör vara placerat så att utblicken 
möjliggör att följa dygnets och årstidernas variationer. Detta innebär alltså att takfönster inte 
bör utgöra den enda dagsljuskällan för de rum som människor vistas i mer än tillfälligt.  
Denna regel gäller dock inte i gemensamma utrymmen för daglig samvaro, matlagning eller 
måltider enligt avsnitt 3:227. Med detta menas att gemensamma utrymmen i t.ex. 
korridorsboende för studenter ej behöver ha fönster med utblick för att följa dygnet och 
årstidernas variationer. 
 

4.4.1.3  Solljus 
Enligt BBR ska något rum där människor vistas mer än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus, 
t.ex. rum för daglig samvaro, kök eller sovrum. Direkt solljus är solljus som lyser in i rum 
utan att ha reflekterats. Studentbostäder om högst 35m2 behöver ej ha tillgång till direkt 
solljus. Även gemensamma utrymmen enligt avsnitt 3:227 behöver ej ha tillgång till direkt 
solljus. Detta innebär att studentbostäder om högst 35m2 samt gemensamhetsutrymmen i t.ex. 
en studentkorridorsbostad endast behöver ha tillgång till indirekt dagsljus. 
 

 
 
 

  Sammanfattning av Boverkets byggregler 
Sammanfattningsvis fokuserar BBR på att bostäder ska utformas med hänsyn till vem eller 
vilka som ska bo i bostaden samt vad den ska användas till. Detta redovisas bland annat då de 
mindre bostäderna inte har samma krav på fönster och utformning som de större bostäderna, 
då bostäderna troligtvis kommer användas av en person. Bostaden ska även förebygga 
hälsorisker, både i form av att bostaden ska vara brandsäker men även ha tillgång till 
ljusinsläpp och utsikt. Genomgående i BBR ska alla bostäder ha möjlighet till matlagning, 
hygienrum, rum för vila och sömn samt daglig samvaro. Hur dessa funktioner fördelas eller 
samspelar skiljer dock beroende på bostadens storlek. I de större bostäderna är det viktigt att 
kök och sovrum skiljs av, detta krav försvinner dock när bostaden är under 35 m2. Badrum 
behöver dock alltid vara avskilt från resterande ytor. Det finns även bostäder som fördelar 
vissa utrymmen i gemensamma utrymmen, tex matlagning eller rum för daglig samvaro. 
Sovrum är dock alltid privat. 
När bostäderna är mindre och inte har krav på avskilda rum finns inte heller styrande krav på 
att funktioner ska avskiljas. Detta innebär att i en bostad mindre än 35m2 behöver det inte 
finnas plats för både soffa och säng. Är en bostad under 35m2 kan den alltså göras väldigt 
liten, dock minst 16 m2. 
 
BBR beskriver även krav på studentbostäder, vilket i samtliga fall har lägre krav än för 
vanliga bostäder. Detta exemplifieras genom att förvarings och köksinredning har lägre 
utrymmeskrav i studentbostäder än för vanliga bostäder i samma storlek.  
Studentbostäderna har även lägre krav på utrymme för medhjälpare runt sängen. 
Studentbostäder som delas med andra studenter i tex. korridorsform har lägre krav på 
ljusinsläpp och utsikt i de gemensamma utrymmena än kraven för vanliga bostäder.  

6:323 Solljus 
I bostäder ska något rum eller någon avskiljbar del av ett rum där människor vistas mer 
än tillfälligt ha tillgång till direkt solljus. Studentbostäder om högst 35 m2 behöver dock 
inte ha tillgång till direkt solljus. (BFS 2014:3) 
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5.  ANALYS 
I analysavsnittet presenteras en analys av empirin som presenterades i föregående avsnitt.  
Analysen görs genom att de teorier och utgångspunkter som presenterades i avsnittet 
Teoretiskt utgångpunkter relateras till resultatet som redovisats i avsnittet Empiri. I avsnittet 
undersöks om det finns kopplingar mellan de två synvinklarna och om resultatet kan tolkas av 
de teoretiska utgångspunkterna. Detta görs för att uppnå syftet med studien samt besvara 
frågeställningarna på bästa sätt. 
 

  Analys av frågeformulär mot teoretiska utgångspunkter 
I avsnittet om fysiska miljöns betydelse (se 2.1 Fysiska miljöns betydelse) beskrivs Evans 
teori om den fysiska miljöns påverkan på mental hälsa. I den enkätundersökning som gjorts i 
denna studie undersöks inget om hur respondenterna upplever påverkan av sin mentala hälsa 
beroende på den fysiska miljön, vilket gör att direkta kopplingar mellan teoretiska 
utgångspunkter och resultatet av enkäten inte kan göras. Tolkningen av empirin kan dock 
relateras till de teoretiska perspektiven. 
 
Den första frågan i formuläret behandlar platsens, och omkringliggande funktioners, betydelse 
för en bostad (se 4.1.1 Fråga 1). Resultatet från enkäten visar att närhet till lärosäte är 
prioriterat hos studenter. Dock visar resultatet på respondenternas variation av prioriteringar 
vilket bidrar till att slutresultatet visar en jämn fördelning av de olika prioriteringarna. Genom 
att tolka enkätsvaren mot de bostadspolitiska ställningstaganden (se 2.3.1.2 SFS 
bostadspolitiska ställningstaganden) kan det jämna resultatet bero på att studenter anser att 
varje del av den samhällsservice är nästintill lika viktigt vilket resulterar i ett jämnt resultat av 
prioritering av de olika samhällsservices som rangordnats. Resultatet från fråga 1 kan även 
tolkas mot studentbostadsföretagens studie gällande läget för studentbostäder (se 2.3.2.1 Hur 
studenter vill bo). I den studien visas att studenters definition av bra läge skiljer sig mellan 
olika studenter men att närhet till lärosäte är viktigt, vilket går i samma linje som resultatet 
från denna studie. Varför studenterna önskar ha närhet till sitt lärosäte finns ingen förklaring 
till i den teoretiska bakgrunden. 
 
I enkätundersökningens andra fråga (se 4.1.2 Fråga 2) beskriver majoriteten av 
respondenterna att den fysiska miljön är viktig i närhet till bostaden. Detta resultat kan 
kopplas och relateras till Evans teorier om att den fysiska miljön har en påverkan och 
betydelse för människor. Varför studenterna anser att den fysiska miljön är viktig kan ha 
kopplingar till att de själva upplever påverkan eller försämrat mående av dåligt utformad 
fysisk miljö, antingen via direkta eller indirekta effekter. 
 
De deltagande studenterna i undersökningen kan dock också besvara frågan utifrån egna 
erfarenheter av studentbostäder. Enligt Evans beskriver studenter bosatta i korridorsbostäder 
att de upplever ett sämre mående än de som bor i egna lägenheter. Kopplas empirin och teorin 
på detta vis stärker det att studenter har tydliga åsikter om sin bostad och dess utformande. 
Detta resonemang kan även kopplas samman med åsikten om att inkludera medborgardialog 
tidigt i planeringen (se 2.2 Kort om medborgardialog)  
 
Den tredje frågan fokuserar på värdet av gemensamma ytor. Resultatet visar att 
respondenterna är tudelade i frågan. De flesta (55 %) anser att gemensamma ytor inte spelar 
någon roll eller är oviktiga. Den övriga (45 %) anser att gemensamma utrymmen är mycket 
viktigt eller viktigt. Varför studenterna är tudelade frågan kan, precis som resultatet av fråga 
1, kopplas till studentbostadsföretagens slutsats (se 2.3.2.1 Hur studenter vill bo) om att 



32 
 
 

studenter är en heterogen grupp där olika individer har olika önskemål och åsikter om sitt 
boende. Majoritetsåsikten om att gemensamma utrymmen inte är viktiga går emot Evans teori 
om att gemensamma utrymmen är betydelsefulla i studentboenden (se 2.1.2 Studenternas 
miljö). 
 
Resultatet av den fjärde frågan visar att 95% av respondenterna hade använt någon form av 
gemensamt utrymme. Det resultatet går emot resultatet på fråga 3 (se ovan), men kan däremot 
relateras till Evans teori om betydelse av gemensamma utrymmen. De utrymmen som över 25 
% anser skulle användas (se 4.1.4 Fråga 4) har en social eller praktisk funktion. Att studenter 
väljer utrymmen med sociala funktioner (t.ex. allrum eller grillplats) relateras till Guite et al. 
teori om att gemensamma utrymmen som möjliggör för social gemenskap är viktiga 
komponenter för trivsel. 
 
Ovanstående resonemang hör samman med resultat från den femte frågan gällande om 
gemensamma ytor önskas vara inomhus eller utomhus. Resultatet visar att de flesta studenter 
önskar gemensamma ytor utomhus. Detta relateras även till Guite et al. då de anser att både 
gemensamma utrymmen och grönområden möjliggör för social gemenskap, trivsel och god 
hälsa. Att studenterna svarar att gemensamma utrymmen önskas utomhus kan alltså bero på 
önskan om utrymmen för social gemenskap vilket leder till god mental hälsa. 
 
I den sjätte frågan i formuläret besvarar en majoritet (90%) av respondenterna att de inte 
önskar dela kök och badrum med andra boende i huset. Varför studenter besvarar frågan på 
detta sätt kan kopplas samma med Evans beskrivning av att studenter i korridorsboende mår 
sämre än studenter med eget boende (se 2.1.2 Studenternas miljö). Genom att relatera 
svarsresultatet till Evans teori så kan en tolkning göras om att studenter önskar egna 
utrymmen då detta ger ett bättre mentalt mående. 
 
Sjunde frågan gällande solljus visar att studenter anser att det är mycket viktigt till viktigt 
med solljus i bostaden (se 4.1.7 Fråga 7). Detta relateras till Evans beskrivning om vikten av 
exponering för dagsljus (se 2.1.1 Ljusets påverkan). Enkätstudien visar inga svar på varför 
eller om studenterna upplever förändringar i mentala måendet, vilket Evans menar att det gör. 
Genom att koppla samman Evans teori om ljuspåverkan samt studenternas svar kan det tolkas 
att studenterna anser att ljus är viktigt för att studenterna märker av ett sämre mående vid brist 
på ljus i bostaden. I Fråga 10 (se 4.1.10 Fråga 10) har en av respondenterna kommenterat 
”Ljus är nyttigt och [...] gynnar studenten längre fram.” vilket uttyder att studenterna har en 
medvetenhet om ljusets påverkan. 
 
Resultatet från den åttonde (se 4.1.8 Fråga 8) samt nionde (se 4.1.9 Fråga 9) frågan gällande 
separation av inredning och funktioner samt planlösning visar ett splittrat resultat. Resultatet 
visar i båda frågorna att ungefär hälften av studenterna väljer ett alternativ samt andra hälften 
väljer ett annat alternativ. 
Dessa resultat kan tolkas mot studentbostadsföretagens studie (se 2.3.2.1 Hur studenter vill 
bo) vilket visar att studenter är en heterogen grupp med åsikter som kan skilja sig mycket från 
student till student och bidra till ett splittrat resultat i en undersökning. Varför studenterna 
anser att man vill separera funktioner eller ej samt varför man vill ha en viss planlösning kan 
inte relateras till någon del i de teoretiska utgångpunkterna. 
 
I enkätens sista fråga (se 4.1.10 Fråga 10) beskrivs vad studenter anser om att studentbostäder 
har lägre krav än vanliga bostäder. I 2.3.1.2 SFS bostadspolitiska ställningstaganden beskrivs 
att studenter inte ska förväntas utstå en mindre dräglig tillvaro med sämre villkor än för andra 
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samhällsmedborgare. Enkätsvaret visar att de flesta studenter antingen inte är engagerade i 
frågan eller att de håller med i SFS påstående. Dock visar 30 % av respondenterna att de inte 
håller med SFS. 
 

5.1.1   Sammanfattning av analys 
Sammanfattningsvis kan resultatet från enkätstudien samt de teoretiska utgångspunkterna 
relateras och sammankopplas i flera avseenden. Detta innebär att resultatet kan tolkas som att 
studenter påverkas av den fysiska miljön igenom förändringar i det mentala måendet. 
Analysen visar även att studenter inte är en homogen grupp som har samma uppfattning och 
åsikter om hur en studentbostad bör utformas för bästa trivsel. Det sammanfattade resultatet 
anses ändå kunna ligga till grund för hur ett studentboende kan utformas.  
 

  Analys av BBR mot teoretiska utgångpunkter 
Att bostäder ska utformas med hänsyn till antalet personer bostaden är avses för eller utifrån 
sin storlek beskrivs flertalet gånger i Boverkets byggregler (se 4.3.1 Bostäder större än 55 m2, 
4.3.2 Bostäder större än 35 m2 och högst 55 m2 samt 4.3.3 Bostäder om högst 35 m2). Detta 
kan relateras till Evans teori om vikten av den fysiska miljön och dess påverkan på mental 
hälsa. Här visar båda parter att utformning av den fysiska miljön är viktigt i något avseende. 
Boverket implementerar denna uppfattning genom regelverk för att säkerställa att en god 
bebyggd miljö skapas. De båda parterna beskriver även liknande åsikter i avseende om ljus. 
BBR beskriver (se 4.4.1 Ljus i byggnader) att tillgången till ljus är viktig utifrån psykosociala 
och medicinska hälsoaspekter. Detta kan kopplas till Evans beskrivning om att tillgång till 
ljus har en påverkan på mental hälsa och det psykologiska välbefinnandet. De två parterna 
skiljer sig dock i frågan gällande studenter och ljusinsläpp. Enligt BBR behöver 
studentbostäder inte ha tillgång till direkt dagsljus. Detta skiljer sig från Evans som menar att 
inte ha tillgång till dagsljus är skadligt då hormonförändringar eller depression kan ske till 
följd av lågt ljusinsläpp. SFS (se 2.3.1 Sveriges förenade studentkårer) menar att 
studentbostäder bör ha samma utformningskrav som för vanliga bostäder. Detta går emot hur 
BBR hanterar frågan. I BBR behandlas studenter flertalet gånger annorlunda genom 
bostadsutformningen än andra samhällsmedborgare. Varför BBR beskriver lägre krav för 
studenter kan inte förklaras genom analys av teorin. 
 
  



34 
 
 

6.  GESTALTNINGSFÖRSLAG 
I detta avsnitt presenteras ett gestaltningsförslag om nya studentbostäder i Karlskrona 
baserat på resultatet från tolkning av enkätstudien.  
 

  Bakgrund till gestaltningsförslag 
För att uppnå syftet med studien, att låta den empiriska bakgrunden ligga till grund för hur ett 
studentboende utformat utifrån studenters åsikter och önskemål kan se ut, redovisas i detta 
avsnitt ett gestaltningsförslag. Gestaltningsförslaget görs i denna studie för att koppla samman 
arbetets teori med praktik inom den fysiska planeringen. Förslaget som tagits fram baseras på 
ett program som grundas i resultat från enkätundersökningen. Vidare har programmet 
realiserats genom att välja den plats i staden som bäst lämpar sig, enligt studenterna i 
undersökningen, som plats för studentbostäder. I förslaget visas även två exempellägenheter 
som kan användas som studentlägenheter. 
 

  Program 
Det program som ligger till grund för utformandet av studentbostäder är baserat på 
sammanfattningen av resultatet från enkätundersökningen.  
Resultatet visar på följande; 
 

•   Då studenter inte är en homogen grupp med samma preferenser om bostadsutformning 
bör bostäderna utformas med en viss variation. 

•   Studentboendet bör ligga i närhet till lärosätet. 
•   Studentboendet bör utformas med en god fysisk miljö i anslutning till bostaden. 
•   De gemensamma ytor som planeras bör i första hand vara parkering, allrum, grillplats 

samt träningsmöjligheter 
•   Gemensamma ytor önskas förläggas utomhus.  
•   Studentbostäderna bör vara utformade med eget kök och badrum samt avskilda rum 

för matlagning och vila.  
•   Solljusinsläpp är viktigt. 

 
  Val av tomt 

Val av tomt har gjorts baserat på resultatet av fråga 1 i enkäten (se 4.1.1 Fråga 1). Utifrån de 
svarsalternativ som enkäten bestod av har varje alternativ kopplats till en plats. De alternativ 
som delgavs samt platsen som kopplats till alternativet redovisas nedan i form av översiktlig 
karta samt beskrivning av varje plats.  
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6.3.1   Tomtalternativ 
•   1. Studentviken –  Natur och rekreation 

Platsen karaktäriseras av närhet till natur då området har motionsslingor både genom skogen 
och längst med havet. Områdets närhet till natur möjliggör för avkopplande och återhämtande 
aktiviteter så som motion, fiske och skogspromenader. I dagsläget består platsen av skog. 
Friliggande villor finns i närområdet.  
 

•   2. Monsunen – Knutpunkt 
Platsen karaktäriseras av närhet till järnvägsstationen Bergåsa och Blekingesjukhuset. Platsen 
ligger ca 200 meter från både järnvägsstation samt busshållplats som trafikeras av ett tjugotal 
bussar inklusive flygbuss till Ronneby flygplats. Närheten till knutpunkten möjliggör för 
trafik inom staden, till angränsade städer samt även med närhet till flygtrafik. I dagsläget är 
platsen obebyggd och består av en stor gräsmatta. 
 

•   3. Spårvägen 9 – Nära lärosäte 
Platsen karaktäriseras av närhet till Blekinge tekniska högskola som ligger ca 200 meter 
norrut. Cirka 10 minuters gång från platsen finns även dagligvaruhandel och större knutpunkt. 
Platsen har även närhet till havet. I dagsläget är platsen en obebyggd grusplan med både 
friliggande villor och lägenhetshus i området.  
 

•   4. Ingenjören 12 – Träningsanläggning 
Platsen är idag en obebyggd tomt med närhet till två träningsanläggningar. Platsen ligger ca 
300 meter från träningsanläggningen Friskis och Svettis som erbjuder inomhusgym samt 
gruppträning. Ca 1 km från platsen finns utomhusanläggningen Västra mark som erbjuder 
löparbana, fotbollsplaner samt friidrottsmöjligheter. Platsen är idag obebyggd med träd och 
buskar. 
 

•   5. Stortorget/Södra Smedjegatan – Butiker & Centrum 
Platsen karakteriseras av närheten till Stortorget och Fredrikskyrkan. Inom 200 meter nås 
Ronnebygatan med flertalet butiker. I området finns bland annat butiker, restauranger, biograf 
och matbutiker. I dagsläget används platsen som parkeringsplats. 
 

6.3.2   Resonemang vid tomtval 
Resultatet från enkäten visar att studenter prioriterar närhet till lärosäte i första hand. Där efter 
prioriteras närhet till butiker och centrum. I Karlskrona ligger BTH och butiker/centrum långt 
ifrån varandra (drygt 2 km) vilket försvårar att välja en tomt för att tillgodose de båda 
önskningarna. Då närhet till lärosäte dock är högst prioriterat för studenterna väljs tomten 
med den egenskapen för gestaltningsförslaget. Resultatet av enkäten visar dock ett jämnt 
resultat gällande prioriteringar. Den valda tomten är även den tomt som ligger geografiskt 
nära flera av de olika funktioner och service-alternativen som var möjliga som svarsalternativ. 
Detta är ytterligare ett motiv för att den valda tomten är relevant för studentbostäder.  
Den tomten som väljs är ”Spårvägen 9”. 
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  Illustrationsplaner 
Nedan visas gestaltningsförslaget i form av illustrationsplan, situationsplan samt en översikt 
av våningsantal. 
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Situationsplan
Skala 1:50 (A4)

1m                           10 m
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  Implementering av program i gestaltningsförslag 
Den tomt som valts ligger i närhet till lärosätet. Förslaget består av tre huskroppar med 1–4 
våningar. Den nordligaste huskroppen består av endast lägenheter. Den sydligaste huskroppen 
består av lägenheter samt en avskild lägre del i söder med endast träningsanläggning. I det 
gårdsrum som bildas mellan de ovannämnda huskropparna finns en mindre byggnad med 
allrumsfunktion. Genom att placera allrum i en separat huskropp skapas rumsligheter på 
innergården då den stora innergården delas av i mindre komponenter, illustration av detta 
visas nedan. På gården finns även utrymme för grillplats, möblemang, planteringar och 
växtlighet. Detta möjliggör även att gemensamma utrymmen placeras utomhus i enighet med 
programmet.  
Förslaget visar en parkeringsplats vilken ligger i norra delen av området för direkt anslutning 
till bilväg samt att den ej ska ta plats från de gemensamma ytorna på innergården. 
Träningsmöjligheter har förlagts i en separat del av bostadsområdet för att minimera risk för 
oljud till lägenheterna. 
 
För att tillgodose att bostäderna utformas med variation föreslås lägenheter i olika storlekar. 
Nedan visas två exempellägenheter från gestaltningsförslaget. Den ena lägenhetstypen är 22 
m2 fördelat på ett rum med kök samt avgränsad sovdel. Den andra lägenhetstypen är 35 m2 

fördelat på ett rum med kök samt separat sovrum. För att tillgodose alla bostäder med gott 
solljusinsläpp har varje lägenhet minst två fönster.  
Fördelningen av byggnadshöjd i gestaltningsförslaget har även gjorts med avseende på solljus 
då det i söder är lägre våningsantal samt högre våningar i norr. Detta för att de söderliggande 
byggnaderna inte ska skugga innergården samt de norra husen. 
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Exempellägenheter 
 

 
Översikt av rumsligheter  
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7.  DISKUSSION OCH SLUTSATS 
I detta avsnitt diskuteras de frågeställningar som arbetet inletts med samt diskussion om 
resultatet av studien. 
 

•   Vad säger plan- och bygglagen samt Boverket om studentbostäder? 
I denna studie har endast PBL och Boverkets syn på studentbostäder gjorts utifrån BBR vilket 
inte uppnår ett heltäckande svar på frågan. Det som empirin och analysen i detta arbete inte 
redovisar är varför BBR är formulerat som det är. För att ta reda på denna information kan en 
studie göras om hur framtagande av BBR har gjort samt vilka konsekvensstudier som finns 
bakom utformandet. 
Genom att endast studera BBR fås en syn på att Boverket inte bryr sig speciellt mycket om 
studenter då flera huvuddrag gällande regler för övriga bostäder är bortplockade för 
studentbostäder, till exempel insläpp av dagsljus. 
Min teori om varför BBR är utformat med lägre krav på studentbostäder är att Boverket vill 
möjliggöra för ett enklare byggande av studentbostäder. Genom att möjliggöra för ett enklare 
byggande blir det mer attraktivt för byggherrar att uppföra studentbostäder vilket bidrar till att 
man kan råda bot på studentbostadsbristen. Genom att ställa lägre krav på studentbostäder 
hjälper alltså Boverket studenterna. Detta angreppssätt kan sägas är motsatsen till hur SFS (se 
2.3.1.2 SFS bostadspolitiska ställningstaganden) anser att man hjälper studenter i 
bostadssituationen, då de anser att studenter bör ha samma bostadskrav som andra 
samhällsgrupper.  
Något annat som upptäckts genom att studera BBR är att Boverket verkar se studenter som en 
ganska homogen grupp där alla är unga och ensamstående. En typisk studentbostad är alltså 
en enrumsbostad för en person. I avsnittet om bostäder större än 55m2 som är avsett för 
studenter behöver till exempel det inte finnas plats för en dubbelsäng i något rum. Detta gör 
att jag tolkar att en bostad större än 55m2 ska delas av flera personer som har lika stora och 
separata sovrum. Till exempel två kompisar som delar lägenhet. Hade bostaden varit större än 
55m2 och inte klassats som studentbostad hade den behövt plats för en dubbelsäng, vilket jag 
tolkar som att bostaden är utformad för ett par som delar säng. 
Där ställer jag mig frågan om Boverket anser att ett par, som kanske till och med har barn, 
inte kan vara studenter och då bo i en studentlägenhet?  
 

•   Hur vill studenter bo, vilka kvalitéer anser studenter är viktigast i och i 
anslutning till sitt boende? 

Genom enkätstudien har denna fråga besvarats. Resultatet visar att studenterna inte alltid har 
lika eller liknande åsikter vilket gör att en enhetlig bild inte går att uppnå. Detta visar även att 
de resultat som enkäten visar inte kan appliceras på alla studenter inom avgränsningen. Som 
nämnts i analysavsnittet så beskriver resultatet även inte varför studenterna anser att vissa 
kvalitéer är mer attraktiva än andra. Genom att göra ett gestaltningsförslag visas en tydlig bild 
av hur ett studentboende kan se ut utifrån studenternas åsikter.  
 

•   Stämmer de lagstiftningen överens med vad brukarna av boendet anser? 
Av det resultatet som studiens empiri visar finns det viss friktion mellan BBR och brukarna 
av boendet, alltså studenternas åsikter. 
Den främsta skillnaden är frågan om dagsljus i bostaden. Som nämnt ovan gör BBR avkall på 
detta gällande studentbostäder. Detta är även en av de frågor som studenterna visar mest 
enighet i. En anledning till varför studenternas enighet i frågan kan vara att flera studenter 
upplevt dåligt med ljusinsläpp i sin studentbostad, vilket kan ha varit en följd av BBR:s låga 
ljuskrav när deras nuvarande bostad producerats. 
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Enligt studenterna finns det en önskan om att ha privat kök och badrum. I BBR beskrivs dock 
utformande av bostäder med gemensamma utrymmen som kök och badrum. BBR beskriver 
dock inte att alla studentbostäder ska utformas på detta viset, men möjliggör ändå för 
studentbostäder med gemensamma utrymmen. Genom att BBR även beskriver 
studentbostäder med eget kök och badrum kan man ändå säga att lagstiftning och brukarnas 
åsikt stämmer överens i det sammanhanget.  
 
Enkätsvaret visar att studenter önskar att ha separata rum, alltså inte en öppen planlösning i 
sin bostad. I BBR får jag uppfattning om att studentbostäder oftast är under 35m2, vilket då 
inte har krav på separata rum. BBR tvingar dock inte att alla studentbostäder ska ha en öppen 
planlösning, vilket alltså möjliggör att studentbostäder kan byggas enligt studenternas 
önskemål. I det avseendet kan man alltså säga att lagstiftning och studenternas åsikter 
stämmer överens till viss del.  
 
Studenternas åsikter om studentbostäders lägre krav på utformning och inredning visas i detta 
arbete vara accepterat till viss del. De flesta studenter har ingen åsikt i frågan och ungefär lika 
många håller med BBR som är emot. Dock är fler studenter emot lägre krav än de som är för.  
Svaret på frågan om lagstiftningen och studenternas åsikter stämmer överens kan alltså inte 
svaras helt entydigt ja eller nej. Vissa förändringar kan dock behöva göras i BBR, speciellt 
avseende solljus i studentbostäder.   
 

  Vidare forskning 
I denna studie har kostnad och studenters socioekonomiska position inte berörts vilket kan 
vara en viktig del för att få en heltäckande bild av varför lagstiftningen ser ut som den gör. 
Även konsekvensbeskrivningar och förklaringar på varför lagstiftningen ser ut som den gör 
har inte heller berörts i större utsträckning. Att utforska dessa två ämnen ytterligare hade varit 
en intressant fortsatt studie vilket troligtvis kan ge en mer nyanserad och mer sann bild av 
verkligheten.  
Det kan även vara intressant att studera andra sätt att skapa bostäder för studenter, till 
exempel genom att ändra befintliga handelslokalers användning eller bygga om vindar. 
Fortsatt på ämnet om andra sätt att skapa studentbostäder är studier i studenternas benägenhet 
att pendla mellan bostadsort och studieort, skiljer det sig i vilken utsträckning som 
arbetspendlare och studiependlare anser vara rimligt?  
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9.  BILAGOR 
 

9.1.1   Bilaga 1. Enkäten 
 
10 frågor om studenters syn och önskade kvaliteter på studentbostäder. 
Ett studentboende är en bostad avsett endast för studenter på högskola eller universitet.  
 
Frågorna i enkäten handlar om vad studenter på Blekinge tekniska högskola i Karlskrona 
anser om studentbostäder. Besvara frågorna utifrån vad du som student ser som ultimat för ett 
studentboende i Karlskrona. Frågorna besvaras alltså utifrån hur du som student önskar bo 
och vilka kvaliteter som du värdesätter i ett studentbostadsområde samt i bostaden. Frågorna 
kan besvaras oavsett om du i dagsläget bor i ett studentboende eller ej, det viktiga är hur du 
som student upplever ett bra boende. Besvara frågorna oavsett vad du tror kan vara mest eller 
minst kostsamt. Enkätsvaren användas till ett kandidatarbete i Fysisk Planering skrivet av 
Karin Lindbäck. 
 

1.   Du som student letar efter ett studentboende att bo i under din studietid. Rangordna 
vilka av dessa kvaliteter du värdesätter i området vid ditt nya boende. 
5 är mest prioriterat, 1 är minst prioriterat.  
 

____ Nära natur och rekreationsområden 
____ Nära ditt lärosäte 
____ Nära butiker/centrum 
____ Nära större knutpunkter (Tex. Järnvägsstation eller busscentral) 
____ Nära träningsanläggning 
    Övrigt, ge exempel:  
 

2.   Hur viktigt anser du att den fysiska miljön är i anslutning till din bostad som student? 
Fysiska miljön innebär objekt som går att ta på, t.ex. planteringar, parker, bänkar 
och byggnader. 
 

•   Mycket viktig 
•   Viktigt 
•   Spelar ingen roll 
•   Oviktigt 
•   Vet ej 

 
3.   Hur viktigt anser du att det är med gemensamma ytor i anslutning till din bostad som 

student? 
Gemensamma ytor i anslutning till bostad innebär funktioner som delas på av de 
boende i huset, t. ex. grillplatser, sittbänkar eller gårdsutrymme. 
 

•   Mycket viktig 
•   Viktigt 
•   Spelar ingen roll 
•   Oviktigt 
•   Vet ej 
1.    
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4.   Vilka av följande gemensamma ytor eller funktioner hade du använt om din bostad 
hade tillgång till dessa? 
Förutsätt att du har en egen lägenhet med badrum och kök. 
 

•   Allrum 
•   Studieutrymmen 
•   Gemensamt kök 
•   Gemensamt badrum 
•   Grillplats 
•   Odlingsmöjligheter 
•   Träningsmöjligheter 
•   Parkering 
•   Inget av ovanstående 
•   Annat: 

 
5.   Föredrar du att ha gemensamma ytor inomhus eller utomhus?  
Gemensamma ytor innebär funktioner eller rum som delas på av de boende i huset, t. ex. 
allrum, gemensamt kök, grillplatser, sittbänkar eller gårdsutrymme. 

 
•   Inomhus 
•   Utomhus 
•   Jag vill inte ha några gemensamma ytor 
•   Vet ej 

 
6.   Föredrar du att ha eget kök och badrum eller dela kök och badrum med andra boende i 

huset? 
 

•   Jag vill inte dela 
•   Jag kan tänka mig dela med andra 
•   Jag kan dela till viss del. Dessa ytor kan jag dela:  

 
7.   Hur viktigt anser du att det är med solljus in i din bostad? 

 
•   Mycket viktig 
•   Viktigt 
•   Spelar ingen roll 
•   Oviktigt 
•   Vet ej 

 
8.   Är det viktigt för dig att dagliga funktioner separeras från varandra. Dvs. att du har en 

säng, en soffa och ett matbord eller kan alla dessa funktioner samspela genom att t.ex. 
använda en bäddsoffa som både säng, soffa och matplats? 
 

•   Viktigt med separation 
•   Oviktigt med separation 
•   Vet ej 
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9.   Föredrar du att ha ett stort rum som du kan möblera fritt (öppen planlösning) eller 
önskar du att din bostad har avskilda rum (tex. separat sovrum och ett separat kök)? 
Anta att boendeytan är lika stor i de två alternativen. 
 

•   Öppen planlösning 
•   Avskilda rum 
•   Spelar ingen roll 

 
10.  Tycker du att det är lämpligt att studentbostäder har lägre krav på areor och inredning 

än övriga bostäder (tex. mindre ljusinsläpp och mindre kök än vad en vanlig hyresrätt 
har)? 
 

•   Ja, varför: 
•   Nej, varför: 
•   Vet ej 

 
9.1.2   Bilaga 2. Svar på enkäten. 

 
Fråga 1 
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Sum
ma 

Nära natur 
och 
rekreationso
mråden 

1 5 5 0 2 1 1 2 2 4 5 1 3 2 4 4 5 2 1 1 51 

Nära ditt 
lärosäte 5 3 1 5 4 5 5 5 4 3 1 3 5 5 1 1 2 3 5 5 71 

Nära 
butiker/centr
um 

3 1 2 0 5 4 3 4 5 5 2 5 4 3 2 3 1 5 3 3 63 

Nära större 
knutpunkter 
(Tex. 
Järnvägsstati
on eller 
busscentral) 

4 2 3 0 3 3 2 3 4 3 3 4 1 4 3 2 3 1 4 2 54 

Nära 
träningsanläg
gning 

2 4 4 0 1 2 4 1 4 1 4 2 2 1 5 5 4 4 2 4 56 

Övrigt, ge 
exempel: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
 
Fråga 2 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Summ
a 



50 
 
 

 
 
 
Fråga 3  
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Summ
a 

Mycke
t 
viktigt 

          x   x   x x   4 

Viktigt x       x    x x       x 5 

Spelar 
ingen 
roll 

 x x x   x  X      x      6 

Ovikti
gt     x x    x      x   x  5 

Vet ej                     0 
 
 
Fråga 4 
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Sum
ma 

Allrum x x x  x   x  x x      x   x 9 

Studieutrym
men  x            x   x  x  4 

Gemensamt 
kök  x  x      x x   x      x 6 

Gemensamt 
badrum  x  x          x      x 4 

Grillplats x     x  x   x x x x    x x x 10 
Odlingsmöjl
igheter       x         x     2 

Mycke
t 
viktigt 

         x       x x   3 

Viktigt  x   x   x x  x  x x  x   x x 10 

Spelar 
ingen 
roll 

x  x x   x        x      5 

Ovikti
gt      x      x         2 

Vet ej                      
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Träningsmö
jligheter  x    x  x x  x  x x  x  x x x 11 

Parkering      x  x     x     x x  5 

Inget av 
ovanstående               x      1 

Annat:    x                 1 
Kommentar
:    Dusch

rum                  

 
 
Fråga 5 
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Sum
ma 

Inomhus  x   x   x    X         4 

Utomhus x   x  x x   x   x  x   x x  9 

Jag vill 
inte ha 
några 
gemensam
ma ytor 

  x           x  x     3 

Vet ej         x  x      x   x 4 
 
Fråga 6  
 

Frågo
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Summ
a 

Jag 
vill 
inte 
dela 

x  x x x x x x x  x x x x x x x x x x 18 

Jag 
kan 
tänka 
mig 
dela 
med 
andra 

         x           1 

Jag 
kan 
dela 
till 
viss 
del. 

 x                   1 

Dessa 
ytor 
kan 
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jag 
dela: 

 
Fråga 7  
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Summ
a 

Mycke
t 
viktigt 

x     x  x x x   x   x  X   8 

Viktigt   x x   x    x   x   x   x 7 

Spelar 
ingen 
roll 

 x   x       x   x    x  5 

Ovikti
gt                     0 

Vet ej                     0 
 
 
Fråga 8  
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Sum
ma 

Viktigt 
med 
separati
on 

x x  x  x  x x   x  x   x x   10 

Oviktigt 
med 
separati
on 

  x  x  x   x x  x  x x   x x 10 

Vet ej                      

 
 
Fråga 9  
 

Frågor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 14 1

5 
1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Sum
ma 

Öppen 
planlös
ning 

 x x        x      x  x  5 

Avskild
a rum x     x  x x   x x x x x  x   10 

Spelar 
ingen 
roll 

   x x  x   x          x 5 

Komm
entar     Har 

haft         Sep
arat        
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båda 
och 
inredni
ngen 
gör 
allt! 

sovr
um 

 
Fråga 10  
 

Frågo
r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 
1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

Summ
a 

Ja; 
varfö
r 

    x  x x        x      

Nej; 
Varfö
r 

x
.  x   x    x x   x        

Vet 
ej.  x  x     x   x x  x  x x x x  

 
Kommentarer till Fråga 10. 
 
 Svar. Kommentar. 
1 Nej; ”Vi förtjänar också standard” 
2 Vet ej.   
3 Nej; ” Ljus är nyttigt och stort utrymme för att laga mat till tex. matlådor 

gynnar studenten längre fram.” 
4 Vet ej.  
5 Ja; ”De är ofta billigare och mindre för plats åt mer studenter.” 
6 Nej; ” Jag tycker att alla förtjänar att inte leva trångt och obekvämt.” 
7 Ja; ”Om dom kan göras billigare” 
8 Ja; ”Ja, då det kommer till kök så är det inte en nödvändighet att den ska var 

stor (ifall man har ett eget sådant).” 
9 Vet ej.  
10 Nej.  
11 Nej; ”Vi är också människor.” 
12 Vet ej.  
13 Vet ej.  
14 Nej; ”Det är ingen skillnad på studenternas lydnadskrav (i viss mån) och en 

”vanlig” hyresgäst. Bara för att vi är studenter så betyder inte det att vi 
förtjänar lägre standard. Från det jag sett så har studentlägenheter 
betydligt lägre standarder än vanliga lägenheter.” 

15 Vet ej.  
16 Ja; ”Viktigare att vi faktiskt bygger.” 
17 Vet ej.  
18 Vet ej.  
19 Vet ej.  
20 Vet ej; ”Det beror på situationen.” 
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