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Förord

BoKompakt är ett nytt koncept för studentboende som har utvecklats av AF bostäder i Lund. 
Målsättningen är att producera billiga och funktionella bostäder för studenter som inte har 
råd att betala höga hyror. Det är ett lågkostnadsprojekt som företaget själv beskriver som ett 
alternativ till andra typer av studentboenden, inte som en generell lösning för den bostadsbrist som 
under många år har funnits på i stort sett alla större universitetsorter i Sverige.

Denna rapport beskriver en utvärderingsstudie som har genomförts i BoKompakt. Målsättni-
gen har varit att undersöka om det är ett koncept som tillgodoser studenters bostadsbehov. En 
av de frågor som utvärderingen vill ge svar på är hur bostäderna trots sina små mått fungerar utry-
mmesmässigt och som livs- och studiemiljö. En annan fråga är vilka studenter som väljer att bo i 
BoKompakt och varför de har valt att bo där. Vilken betydelse har priset och finns det andra 
prioriteringar som påverkar deras val? Eftersom BoKompakt även kan ses som ett koncept för 
ett mer hållbart bostadsbyggande ingår studenternas bedömningar av vad som kännetecknar en 
hållbar bostad och i vilka avseenden BoKompakt representerar ett sådant boende.

Rapporten baserar sig på intervjuer och en enkätundersökning som har gjorts med de stu-
denter som bodde i lägenheterna under det första året, dvs. under perioden 1 november  2014  
till 15 december 2015. Intervjuerna har genomförts vid tre tillfällen, ett i samband med den 
första inflyttningen när bostäderna hade färdigställts i november 2014. De övriga intervjuer-
na genomfördes under våren respektive hösten 2015. Under det första året lämnade några 
studenter BoKompakt och andra flyttade in. Ett fåtal studenter bodde för en kortare period 
som utbytesstudenter på annan ort och hyrde ut sin bostad i andra hand. Samtliga studenter 
har getts möjlighet att medverka vid alla intervjutillfällena.

Jag vill här passa på att tacka Magnus Cederberg på AF-bostäder för att jag fick förtroendet att 
genomföra utvärderingen. Det har varit både intressant och lärorikt att få ta del av student-
ernas erfarenheter. Jag vill även tacka bostadsombudsman Pierre Andersson för de underlag, 
kontakter och den information som han och AF-bostäder har bistått mig med. Slutligen vill 
jag tacka alla de studenter som varit vänliga nog att släppa in mig i sina hem och tagit sig 
tid att besvara intervjufrågor och enkät. Jag hoppas att jag har lyckats redovisa och återge era 
erfarenheter och synpunkter på ett rättvisande sätt.

Elisabeth Dalholm Hornyanszky
Lund i mars 2016
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Sammanfattning

BoKompakt är ett utvecklingsprojekt som i flera avseenden är en utmaning, inte bara genom 
att det frångår gällande byggregler. Bostädernas storlek och delvis okonventionella utformn-
ing bryter mot gängse föreställningar om hur en bostad skall se ut. Satsningen på energieffek-
tivitet och förnyelsebar energi kan ses som insatser för att minska hyreskosWtnaderna men 
även som en ambition att knyta an till utmaningar som ligger i tiden. Detsamma gäller am-
bitionen att bygga billiga bostäder, vilket är en utmaning som under lång tid har diskuterats 
för alla typer av bostäder i Sverige. 

Denna utvärdering vill inte bara fastställa om BoKompakt uppfyller de baskrav som kan 
ställas på ett studentboende utan diskutera innebörd och betydelse av hållbarhet och bost-
adspris. Utvärderingen baseras i första hand på intervjuer och en enkätundersökning som ge-
nomfördes med de studenter som bodde i lägenheterna under det första året anläggningen 
var i bruk. Intervjuerna gjordes vid tre tillfällen och omfattade frågor om tidigare boendeer-
farenheter, studenternas motiv till att välja en bostad i BoKompakt, vad de ser som kvaliteter 
respektive brister i bostäderna, behov av bostadskomplement, umgänge med grannar och hur 
de använder utemiljön. Studenterna syn på hållbarhet och deras egna ställningstaganden när 
det gäller att bo och leva hållbart undersöktes också. 

Om man skall förlita sig på studenternas utsagor är BoKompakt ett bra studentboende, i 
alla fall för många.  Trots sin begränsade yta har bostäderna kvaliter som uppväger bristen på 
utrymme. Framför allt uppskattas bostädernas luftighet och ljus. Enrumslägenheterna inne-
håller det som studenterna behöver och denna lägenhetstyp uppskattas främst för att det är 
ett ”komplett rum”, att bostaden är välplanerad och köket är välutrustat och ”smart”. Den fasta 
inredningen med matbord och sittbänk är en tillgång och även det mindre fasta bordet under 
loftet. I de större lägenheterna anses fördelningen av ytorna mellan sovrum och gemensamma 
ytor vara optimal. Det finns önskemål om att sovrummen görs något större och förses med 
mer förvaringsutrymme för det som betraktas som ”privata” tillhörigheter. 

Det är onekligen så att den extrema utformningen i BoKompaktlägenheterna har sina prob-
lem men det en finns stor acceptans för det som är obekvämt och uppfattas som brister. Det 
gäller t ex avsaknaden av förvaring i badrummet, att alla tillhörigheter måste förvaras på 
öppna hyllor och att träväggarna, som visserligen är tilltalande, inte kan användas för vare 
sig förvaring eller utsmyckning. Framför allt i ettorna saknar en del studenter möjligheten 
att få plats med en soffa eller en bekväm fåtölj som kan användas för avkoppling eller för att 
se på TV. Ett fåtal av studenterna menar att ettan egentligen är i minsta laget. Det handlar 
inte i första hand om att det saknas utrymme för aktiviteter eller för att förvara saker utan 
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att de mentalt påverkas negativt av storleken om de vistas i bostaden en längre tid. En del av 
bristerna är relativt lätt avhjälpta, andra kommer att kräva mer omfattande insatser. Bristen 
på tillgänglighet är en sådan, som i och för sig inte uppfattas som särskilt central av studen-
terna själva men som är viktig rent principiellt och kräver mer omtanke än att rullstolsburna 
personer som besöker anläggningen erbjuds tillgång till en handikapptoalett.

Sammantaget anser en majoritet av studenterna att BoKompakt är ett bra koncept och att 
det behövs fler bostäder av denna typ. Det är en fördel att hyreskostnaden är relativt låg men 
det är även lockande att kunna flytta till en nyproducerad och fräsch lägenhet. Förutom att 
BoKompakt uppfattas som ett spännande projekt är det ett koncept som passar in i flera av 
studenternas föreställningar om ett framtidsorienterat boende. Generellt uppfattas hållbarhet 
som en angelägen nutidsfråga och en väsentlig aspekt för dagens bostadsbyggande. Många av 
studenterna i BoKompakt betonar vikten av att bygga, bo och leva hållbart och försöker ana-
mma en hållbar livsstil genom att t ex sopsortera, köpa ekologisk mat, undvika att äta kött, 
spara på energi, cykla eller resa kollektivt, köpa begagnade kläder och möbler. 

Utvecklingen av BoKompakt måste ses mot bakgrund av den bostadsbrist som under många 
år har varit ett akut problem på många svenska universitetsorter. Även de höga byggkostnad-
erna är en faktor som har varit ett motiv för att utveckla konceptet.  Det är onekligen så att 
hyressättningen är betydelsefull för många studenter men kanske inte den viktigaste aspekten 
för flertalet av de studenter som valt att bo i BoKompakt. Utvärderingen visar att konceptet 
inte i första hand är attraktivt på grund av lägenheternas hyresnivå utan för att det upplevs 
som en utmaning genom sitt nytänkande, genom satsningen på hållbarhet och för att det tar 
sig an studenternas bostadsproblematik på ett nytt och annorlunda sätt. Kanske är det detta 
som är BoKompakts viktigaste bidrag.
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Bakgrund

BoKompakt är ett utvecklingsprojekt som AF-bostäder (AFB) i Lund initierade inom ramen 
för ett bidrag från Delegationen för hållbara städer. Projektets syfte är att utveckla kompakta 
studentbostäder med fokus på att minimera resursanvändningen för byggande, boende och 
förvaltning. Bostadskoncept för en, två, tre respektive fyra personer har utvecklats med 
målsättningen att bostadsytan inte skall överstiga 10 m2per person. Projektet skall bidra 
till kunskaps- och erfarenhetsuppbyggnaden inom kompakta bostäder där resursanvändnin-
gen per person kan minskas väsentligt jämfört med vanligt hållbart byggande och framför allt 
jämfört med studentbostäder i det äldre bostadsbeståndet. Företaget ser inte BoKompakt 
som en lösning för studentbostadsproblemet i stort, utan som ett komplement till nuvarande 
och framtida utbud - ett alternativ för studenter som prioriterar låg hyra. Om projektet är 
framgångsrikt förväntas delar av kunskaperna från BoKompakt kunna överföras till andra 
typer av bostäder där resurseffektiva och hyressnåla lösningar är viktiga. 

På en tomt i Kv. Kämnärsrätten i nordöstra delen av Lund har AFB uppfört 22 kompakt-
bostäder. Sexton är s.k. ”studentettor” (à 10 kvm), fyra tvårumslägenheter (à 20 kvm), en 
trerumslägenhet (30 kvm) och en fyrarumslägenhet (40 kvm). De första studenterna flyttade 
in i november 2014. 

BoKompakt är ett utvecklingsprojekt där avsteg har gjorts från rådande bostadsbestämmelser. 
Bostäderna har byggts med dispens från Mark- och miljödomstolen i Växjö och kan inte 
användas av rullstolsburna personer. Det innebär bl a att toaletterna i de enskilda bostäderna 
inte är tillgängliga men för att uppfylla kravet på besökstillgänglighet har en tillgänglighet-
sanpassad toalett byggts i bottenplanet av anläggningen.

Eftersom BoKompakt kan bli vägledande för andra framtida studentbostäder har AF-Bostäder 
bedömt att det är viktigt att projektet utvärderas. Utvärderingen har genomförts under drygt 
ett års tid - från november 2014 till december 2015 – och baseras i huvudsak på intervjuer 
med de studenter som har bott i lägenheterna under denna period.  Några av de studenter, 
som av olika anledningar har lämnat BoKompakt, har också intervjuats.
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Uppdrag och syfte

Utvärderingsuppdraget har varit att undersöka hur bostäderna i BoKompakt fungerar och 
bedöma om det är ett väl fungerande bostadskoncept. Däremot ingår det inte i uppdraget från 
AFB att utvärdera effekterna av att bostäderna inte uppfyller tillgänglighetskraven. I inter-
vjuerna har studenterna ändå tillfrågats om de själva eller om någon av deras anhöriga eller 
bekanta har någon form av funktionsnedsättning. Enstaka studenter har även själva påtalat 
konsekvenser av att bostäderna inte är tillgängliga och deras kommentarer har tagits med i 
redovisnigen av resultaten. 

Utvärderingen har i första hand baserats på studenternas utsagor om sina erfarenheter av att 
bo i BoKompakt men även tidigare studier och utredningar av studentboende, som utförts 
av bland annat Boverket, har beaktats. Eftersom AFB inte har formulerat vilka kriterier som 
utmärker en bra studentbostad bygger utvärderingens frågeställningar på egna och andras 
erfarenheter av bostadsforskning samt en studie av studentettor som jag för några år sedan 
genomförde på olika platser i Sverige (Dalholm Hornyánszky, 2012). Några av de frågor jag 
har försökt belysa är

•	 om bostäderna i BoKompakt uppfyller de krav som studenterna själva har på basfunktioner i 
en studentbostad

•	 hur studenterna upplever det av att bo på en så begränsad yta
•	 hur BoKompakt skiljer sig från andra typer av studentboenden och vilka fördelar respektive 

nackdelarna som finns i relation till dessa
•	 om BoKompakt uppfattas som ett hållbart koncept 
•	 i vilka avseenden BoKompakt är det ett bidrag till ett mer hållbart boende för studenter 

och andra typer av boenden

Även om det inte direkt har ingått i uppdraget att bedöma BoKompakt i relation till de krav 
som generellt kan ställas på en studentbostad har det varit svårt att inte sätta in BoKompakt 
i ett sådant vidare perspektiv. En värdering av hållbarhetsaspekterna har inte heller kunnat 
undvikas eftersom studenterna själva har ansettatt hållbarhet är en viktig del av konceptet.  
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Studien är en totalundersökning där alla som har flyttat in har haft möjlighet att delta. Av den 
första gruppen som flyttade in i de 16 ettorna fick hälften, dvs 8 studenter, sin bostad genom 
en särskild urvalsprocedur med en intresseanmälan och en förintervju som genomfördes av 
AFB. Övriga lägenheter förmedlades på vanligt sätt via AFBs bostadskö. 

Studien är kvalitativ och har genomförts med halvstrukturerade intervjuer samt en enkät 
(bilaga 1) vid sista intervjutillfället. Intervju 1 (bilaga 2) gjordes i de flesta fall i studenternas 
dåvarande bostad, intervju 2 (bilaga 3) i deras lägenhet i BoKompakt. I samband med den 
senare gjordes även en inventering och dokumentation av hur de använde sina bostäder med 
möblerade planer och fotografier. Vid det tredje och sista intervjutillfället kunde studenterna 
själva välja om de ville göra intervjun hemma eller på Institutionen för designvetenskaper. 
Ungefär hälften av dem valde att bli intervjuade i den egna bostaden.

För att få ett någorlunda enhetligt underlag har nytillkomna studenter intervjuats successivt (to-
talt tre studenter) och för dessa har intervjufrågorna från tidigare intervjutillfällen kombinerats. 

I studien ingår intervjuer med totalt 28 studenter (tabell 1). Av dessa har tjugoen deltagit vid 
samtliga intervjutillfällen, tre endast i de två första intervjuerna och åtta endast i intervju 1. Tre 
av studenterna har inte medverkat över huvudtaget (två av dem flyttade in i BoKompakt hösten 
2015). Tjugotre studenter har besvarat enkäten. 

Tillvägagångssätt

När studien startade var ambitionen att alla studenter som flyttade in i BoKompakt skulle in-
tervjuas vid tre tillfällen – inför inflyttningen, efter ca 3 månaders boendetid och när de hade 
bott i sina lägenheter i ungefär ett år. Av olika skäl har denna målsättning inte helt kunnat 
uppnås. Ett av skälen är att några av studenterna trots upprepade kontaktförsök inte kunde 
nås eller inte ville medverka.  Ett annat skäl är att en del av dem flyttade ut under den period 
som studien genomfördes och därför inte fanns tillgängliga vid samtliga intervjutillfällen. 

I intervjuerna har studenterna tillfrågats om tidigare boendeerfarenheter, deras motiv till att 
välja en bostad i BoKompakt, vad de ser som kvaliteter respektive brister i bostäderna, behov 
av bostadskomplement, umgänge med grannar och hur de använder utemiljön. Studenternas 
syn på hållbarhet och deras egna ställningstaganden när det gäller att bo och leva hållbart har 
också undersökts. 

Genomförande
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I tvårumslägenheterna har bara de studenter som står för bostadskontraktet intervjuats 
medan alla i tre- och fyrarumslägenheterna har medverkat i undersökningen. De senare 
intervjuades individuellt i intervju 1 och medverkade kollektivt vid de övriga intervjutill-
fällena. Vid intervjutillfälle 2 hade en student flyttat ut och vid intervjutillfälle 3 hade 
ytterligare fyra studenter hunnit lämna BoKompakt.

Varje intervjutillfälle har inletts med att samtliga studenter i BoKompakt har kontaktats 
via e-mail för att avtala tid för en intervju. De studenter som inte har svarat har kontaktats 
ytterligare en gång via e-mail och sedan per telefon. Vid enstaka tillfällen har studenter 
som inte har svarat på e-mail kontaktats genom ett personligt besök när jag av andra skäl 
har befunnit mig i området. 

Bortfallet i den inledande intervjun var inte särskilt stort (12%). I den andra och den tredje 
intervjuomgången var det dock större (28 % respektive 31%). Det har framför allt varit 
svårt att få kontakt med de studenter som bor i tvårumslägenheterna och omsättningen av 
studenter i dessa har också varit större än i de övriga lägenhetstyperna.  

Begränsningar och bortfall

Tabell 1 Antal medverkande respondenter i intervju 1, 2 och 3 efter rekryteringstyp och 
lägenhetsstorlek.
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Beskrivning av bostäderna och konceptet

BoKompakt består av fyra huskroppar i två plan och omfattar 22 bostäder – 16 ”ettor” (en-
rumslägenheter på 10,2 kvm), 4 tvårumslägenheter (20,8 kvm), en trerumslägenhet (31,4 
kvm) och en fyrarumslägenhet (43,0 kvm). I husens bottenplan finns de större lägen-
heterna samt en handikapptoalett. Samtliga ettor har placerats på det övre planet. De kan nås 
via trappor i det fria och en kort loftgång respektive en gemensam altan. 

De större lägenheterna är s k kompisbostäder där varje student har sitt eget rum och delar 
ett allrum med kök med de övriga. I samtliga bostäder har sängplatserna inrymts på ett loft 
och takhöjden är därför högre än normalt. I ettorna är takhöjden vid loftet 4 meter, vilket ger 
extra rymd åt den lilla bostaden. Alla bostäder har fönster åt minst två håll vilket bidrar till att 
de upplevs som ljusa och luftiga. Även sovplatserna på loften har små öppningsbara fönster. 

I ettorna har kök och badrum (1,2 kvm) placerats längs den ena långväggen. Badrummet 
är ett 60 cm brett rum med ett handfat och dusch i ena änden och toalettstol i den andra. 
På bostadens motsatta långvägg finns en fast sittplats, ett nedfällbart matbord, en trappa till 
loftet och ett mindre bord som kan fällas upp mot en fönsterförsedd vägg. All förvaring i 
bostaden sker på öppna hyllor i anslutning till kök och loft samt på tre klädstänger som fästs 
i taket. Dessutom har varje student tillgång till ett förrådsutrymme (ca 1 kvm) i ett angrän-
sande studentbostadsområde. 

Bild 1 - 3  Interiörer från en etta respektive större lägenheter.
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I de större lägenheterna är sovrummen 4,1 kvm. Även i dessa sker all förvaring på öppna hyl-
lor och på en klädstång under varje sovplats. Alla de större bostäderna har ett badrum på 1,2 
kvm förutom 4-rumslägenheten som har två badrum med samma storlek.

Bostädernas väggar består huvudsakligen av träplywood, den fasta inredningen (bord, bänk, 
hyllor) är av trä liksom de vita golven. Bostäderna är välisolerade och avsikten var ursprungli-
gen att uppvärmningen i ettorna skulle ske med återvinningsvärme. Under den första vintern 
i bruk visade sig detta vara otillräckligt och elelement installerades därför i samtliga enrumslä-
genheter. Elförsörjningen i lägenheterna sker delvis via solceller på taken. 

I de större bostäderna finns en altandörr mot ett gemensamt uterum. Framför tvårumslägen-
heterna har en uteplats med trätrall ställts i ordning medan tre- och fyrarumslägenheterna saknar 
uteplats. I övrigt har utemiljön mellan och framför husen planerats för gemensamma aktivi-
teter. Det finns en grillplats och ett område där varje bostad har en planteringslåda. Utöver 
de gemensamma uterummen och handikapptoaletten har studenterna inte tillgång till några 
gemensamma utrymmen. 

Figur 1   Bostadsplaner och 
bostädernas placering i anläggnin-
gen. Illustration av OpenStudio 
Arkitekter, Malmö 
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De boendes studieinriktning, 
boendeerfarenhet och syn på 
bostad och hållbarhet

Mycket tyder på att studenternas efterfrågan på bostäder har förändrats under de senaste 
decennierna (Boverket, 2009; Boverket, 2012). Det finns en trend att efterfrågan på 
korridorrum minskar medan intresset för studentlägenhet med kök eller pentry ökar. 
Anledningar kan vara att studentgruppen i dag ser annorlunda ut än tidigare och att 
individualiseringen i samhället har ökat. Åldersspridningen bland studenter är större i dag 
än tidigare. Även andra förutsättningar skiljer sig åt, t ex. nationalitet, om man har barn 
eller inte, studietakt, ekonomiska resurser och om man har någon form av funktion-
snedsättning. Det innebär att studenter i många avseenden är en heterogen grupp (Boveket, 2012). 

Förutom dessa förutsättningar finns det andra bakgrundsfaktorer som kan ha haft betydelse för 
utvärderingen av BoKompakt, t ex studenternas aktuella bostadssituation när de erbjöds en 
bostad i BoKompakt. Många av dem hade just påbörjat sina studier vilket kan ha påverkat 
rekryteringen till boendet eftersom de inte hade särskilt lång kötid hos AFB och därmed 
inte heller stor valmöjlighet när det gäller bostad.  

Studieinriktning

Boende under uppväxttiden och tidigare erfarenheter av studentboende

Många av de studenter som först flyttade in i BoKompakt befinner sig i början av sina studier. 
Flertalet (10 av 28) läser till kandidatexamen på teknisk fakultet och den näst största gruppen 
(7) studerar samhällsvetenskapliga ämnen på kandidatnivå. Endast fyra av studenterna går på 
mastersutbildning. 

Tidigare boendeerfarenheter kan ha betydelse för valet av en studentbostad. Den som är 
uppvuxen i en villa och van vid att ha ett eget rum prioriterar kanske en etta högre än den 
som är uppvuxen i en lägenhet och van vid att dela utrymmen med andra. Även bedömningen av 
utrymmet som behövs för olika aktiviteter kan påverkas av de boenden man haft tidigare. 
Har man tidigare haft gott om plats för t ex förvaring kan det vara svårt att vänja sig vid det 
begränsade förvaringsutrymme som BoKompakt erbjuder. 

Flertalet (17 av 28) av de studenter som under hösten 2014 flyttade in i BoKompakt är 
uppvuxna i villa eller hus på landet. Några (5) har under sin uppväxttid bott i både villa, 
lägenhet respektive radhus medan endast fyra hade tillbringat större delen av sin uppväxttid i 
lägenhet. 

För en del var BoKompakt den första egna bostaden men flertalet hade provat på olika typer 
av boenden tidigare - att vara inneboende, bo i andra hand och/eller att bo på korridor. 
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Jag hade läst lite om det på AFBs hemsida. När de kom ut i kön så sa jag till min kompis 
att det finns en tvåa. Vi har snackat tidigare om att vi ska flytta till Lund tillsammans. Han 
började plugga efter mig så han har inga köpoäng heller. Och vi har inte hittat något som 
vi kan hyra heller. Så vi tyckte att vi tar den här chansen. Det verkar kul. Jag tror att det 
kan vara jättekul att bo med en kompis. Jag har aldrig bott ihop med någon så jag vet inte 
vilket jag föredrar egentligen. Men det kan kännas ensamt att bo helt själv ibland. Så det 
kan nog vara rätt skönt att bo med någon. (Intervjuperson 3)

Tio av studenterna flyttade till BoKompakt från ett korridorrum, fem från en egen studentetta 
eller annan egen bostad. Förhållandevis många (5) bodde fortfarande eller på nytt hemma hos 
föräldrarna när de erbjöds en lägenhet i BoKompakt. 

Storleken på den bostad som studenterna hade innan de flyttade till BoKompakt varierade. 
Flertalet (12) hade en bostadsyta på 16-22 kvm medan tre hade mindre respektive tre större 
än så. Endast en av de intervjuade studenterna hade en bostadsyta som var mindre än 10 kvm. 

Varför väljer studenter att bo i BoKompakt? 
Många av dem som flyttade in i BoKompakt är noviser och ett vanligt motiv för valet av 
bostad är att de helt enkelt behöver någonstans att bo. Några bodde innan flytten till Bo-
Kompakt hemma hos föräldrarna, ibland på annan ort och måste pendla till Lund. Andra 
var inneboende eller delade lägenhet med andra studenter och vill gärna ha en egen bostad. 
För några var motivet det motsatta, dvs att de sökte en bostad som de kunde dela med andra. 
Hyreskostanden anges också som ett motiv men endast sällan som ett förstahandsmotiv. 
Några av studenterna har gjort ett medvetet val eftersom de tilltalas av t ex miljöaspekterna. 
Men det finns också de där det handlar om tillfälligheter, att de har råkat höra eller läsa att 
det finns en möjlighet att få en bostad i BoKompakt och där det viktigaste motivet är att få 
en egen bostad och slippa dela utrymmen med andra.

Det är för att det är ett komplett boende. Det är billigt och jag har allting. ….Det är ett 
spännande projekt, det verkar kul. Och jag tycker att det verkar som att det kommer att bli 
en social grupp som bor där. (Intervjuperson 5)

Men det finns också de som ser BoKompakt som en möjlighet att kunna bo tillsammans med 
en eller flera vänner respektive att som par få en lite större bostad.

Det är en fördel att hyreskostnaden är relativt låg men det är även lockande att kunna flytta 
till en nyproducerad och fräsch lägenhet. Förutom att BoKompakt uppfattas som ett intressant 
projekt är det ett boende som passar in i flera av studenternas tankar om ett framtidsorienterat 
boende. Ibland har de påverkats av föräldrarnas värderingar, i andra fall kommer inspira-
tionen från annat håll, t ex tiny house rörelsen i USA. De tilltalas av idén att en bostad kan 
ha kvaliteter även om bostadsytan är kraftigt reducerad. Det finns även studenter vars livsstil 
sammanfaller med konceptet för BoKompakt, dvs att de uppskattar att bo på liten yta och 
ha få ägodelar.
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Jag har alltid gillat att bo lätt. Jag hatar att ha med mig en massa väskor, jag gillar verkligen 
’travel light’. Jag gillar inte att ha alltför mycket grejer, jag har inte så mycket grejer. Jag 
gillar att bo litet rent generellt. Jag tycker att det är mysigt att bo litet. 
(Intervjuperson 3)

En del av studenterna är helt enkelt nyfikna och tycker att det är spännande att få prova något 
som anses vara miljövänligt och dessutom kanske ”framtidens boende”. De ser konceptet som 
en utmaning, ett nytt sätt att tänka, med målet att utveckla ett boende som ”passar olika sorters 
människor och motsvarar många människors behov”.

Förutom att konceptet uppfattas som genomtänkt, lägenheterna välplanerade och husen 
utseendemässigt tilltalande är det positivt att AFB satsar på att förbättra boendesituationen 
för studenter och inte bara satsar på konventionella studentbostäder. Studenterna upplever att 
det är positivt att delta i en framtidsinriktad process där allt inte är förutbestämt och där de har 
möjlighet att pröva ett boende, kommunicera sina erfarenheter och bidra till konceptets utveckling. 

Prioriteringen av faktorer som påverkade studenternas val att flytta till en etta respektive 
större lägenhet skiljer sig åt. Som framgår av figur 2 prioriterade många av studenterna i ettor-
na att BoKompakt är ett spännande projekt medan möjligheten att få en bostad prioriterades 
högst av studenterna i de större lägenheterna (figur 3). Att bostaden är billig är betydelsefullt 
men har lägre prioritet. 

Hur länge planerar studenterna att bo i BoKompakt?
I intervjun inför flytten till BoKompakt var det relativt många som inte kunde ta ställning 
till hur länge de skulle bo kvar. De som flyttade in i de större lägenheterna med en eller flera 
vänner menade att det berodde på hur länge de andra skulle bo kvar. I ettorna svarade några 
att det berodde på hur de skulle trivas i BoKompakt eller hur länge de skulle studera i Lund. 
Några betonade att boendet var temporärt och att de skulle bo kvar så länge de hade lust. 
Bland dem som uppgav att de skulle bo kvar en längre tid var ett av skälen att de tidigare 
hade flyttat mellan olika boenden och var trötta på att leta efter en bostad. Det fanns också 
studenter som upplevde konceptet som spännande och planerade att bo kvar en längre tid av 
den anledningen.
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Figur 3 Prioritering av skälen till att 
flytta in i större lägenheter i BoKompakt

Figur 2 Prioritering av skälen till att flytta 
in i ettorna i BoKompakt
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Vad betyder bostaden?
Studenters förhållningssätt till sitt boende varierar (Dalholm, 2012). Så är även fallet bland 
de studenter som bor i BoKompakt. Det finns en mindre grupp som menar att bostaden i sig 
inte är särskilt viktig men att de måste ha någonstans att bo. Bostaden är temporär och ett 
ställe där de sover, äter och duschar men det är inte där de umgås med andra. Den är deras 
privata rum, ”ett tak över huvudet”, inte en plats som de vill lägga mycket tid och omsorg 
på. Denna inställning är inte särskilt vanlig bland dem som bor i BoKompakt och hos några 
förändrades den dessutom över tid.

När jag flyttade hit från korridoren kände jag att jag inte ville lägga så mycket kraft och 
energi på att inreda för jag kände att den var ganska temporär, att jag skulle flytta ut om 
några år. Men ju mer jag har jag bott här har jag känt att jag måste flytta in lite saker. Så 
den får väl större och större betydelse ju längre man bor. Och nu känner jag att man måste 
flytta in riktigt ordentligt.(Intervjuperson 14)

Några av studenterna ser studentbostaden som en fristad, en plats där de bestämmer själva, 
där de kan laga mat och äta när de har lust och lämna disken odiskad i en vecka.  Att ha en 
egen bostad är ett tecken på mognad, utveckling, ett steg in i vuxenvärlden. Det handlar om 
att ta hand om disk och tvätt själv, att klara sig själv. Men bostaden är också ett hem, en plats 
där man kan känna sig trygg.

Konstigt nog eftersom jag inte är så mycket hemma. För jag vill komma hem och känna 
mig hemma, man kan inte förklara, man bara känner det i kroppen. Att känna att man 
längtar hem. Och det tog ett tag innan jag kände så här för då var jag så van vid att vara 
hemma hos familjen. Så då åkte jag rätt så mycket hem. Men nu när jag åker ”hem” så 
längtar jag ju hit. Det har alltid varit så i min barndom, att hemmet är det centrala. Där 
man hittar lugnet och styrkan. (Intervjuperson 6)

För några är studentbostaden till och med en del av deras identitet, ett rum där de kan ”lagra 
sin personlighet”. De kan inte bo i en bostad som de inte har gjort till sin.

Bostaden i sig är en väldigt stor identitetsfråga för mig. Jag gillar att visa mig själv i …att 
det avspeglas i min bostad. Jag är inte den som bara slänger upp en hylla lite här och där 
utan jag tycker om att vara genomtänkt.  Den lådan där är t ex mormor och morfars gamla.  
Och det där överkastet köpte jag på en resa. Det är jättemånga småsaker som betyder något 
för mig. (Intervjuperson 1)

Eftersom studentbostaden trots allt är temporär finns det ett visst utrymme för kompromisser men 
flera av studenterna säger sig vara beredda att betala lite mer i hyra för att få en bostad som 
de trivs att vara i.
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Studenternas syn på hållbarhet

Jag tror ju att konsumtion är viktigt, att man tar till vara på det man har. Att man inte 
bara slänger och köper nytt. Maten är nästan det viktigaste. Hemma kommer jag från en 
familj som är mycket köttätande men i Lund äter jag nästan enbart vegant. Av många skäl. 
Det känns som det rätta att göra. (Intervjuperson 1)

Jag försöker leva så att jag inte använder för mycket resurser. Många använder t ex plastför-
packningar eller paketerar sina mackor i aluminiumfolie. Jag lägger dem i matlåda. (Intervjuperson 2)

De som gör studentboenden idag vet att studenter gärna vill vara miljövänliga. Men att man be-
höver hjälp med att vara det. Studenter vill vara det men det behöver vara lätt. (Intervjuperson 5)

Generellt uppfattas hållbarhet som en angelägen nutidsfråga och en väsentlig aspekt för dagens 
bostadsbyggande. Många av studenterna i BoKompakt tycker att det är viktigt att bygga, bo och 
leva hållbart och försöker anamma en hållbar livsstil genom att t ex sopsortera, köpa ekologisk mat, 
undvika att äta kött, spara på energi, cykla eller resa kollektivt, köpa begagnade kläder och möbler.

Sopsortering och återvinning hör till de saker som många nämner att de gärna bidrar med. 
De uppskattar AFBs ambition att satsa på ett hållbart studentboende men menar att utry-
mmet för sopsortering inte har tillgodosetts tillräckligt väl i lägenheterna. Det är viktigt att 
underlätta för studenter om man vill att de skall leva mer hållbart.

Det är inte bostadsytan i sig som är viktig men den påverkar annat som har betydelse för 
hållbarhet, t ex energiförbrukning och livsstil. Att bo på en begränsad yta inspirerar till att leva mer 
hållbart och bidrar till reflektion över vad vi egentligen behöver. Det räcker inte att ha kunskap och 
vara medveten utan det gäller att bryta invanda beteendemönster och vilja leva mer hållbart.

Jag känner nu att jag måste ställa undan en del grejer i förrådet. Och även när man bor 
såhär så tänker man på varje pryl man drar in, är det verkligen värt att ha den. Jag tror att 
det är väldigt positivt med det.(Intervjuperson 14)

När jag har råd handlar jag ekologiskt men jag ser inte att det löser några problem. Den 
underliggande dynamiken i systemet, oavsett om alla skulle handla ekologiskt och vi har 
kvar samma system, så hade det inte löst miljöproblemen i det långa loppet. Det är något 
som måste skötas politiskt och på institutionell nivå. (Intervjuperson 26)

Det finns också studenter som gärna lever mer hållbart men inte ser ansvaret för utvecklingen mot 
ökad hållbarhet som den enskilde medborgarens utan samhällets uppgift. Genom att lägga ansvaret 
på individen undviker samhället att göra de strukturella förändringar som egentligen behövs. Ett 
hållbart samhällssystem kan tvinga människor att leva på ett hållbart sätt. Om ansvaret i första hand 
läggs på individerna kan det leda till att personer, som t ex inte handlar ekologiskt, stigmatiseras.

Det finns även en grupp studenter som föredrar att verka för ett mer hållbart samhälle i sin 
framtida yrkesutövning. De ser framför allt forskning och teknisk utveckling som lösning på 
dagens miljöproblem. Ett fåtal tycker att hållbarhet inte är en särskilt central fråga i deras liv. 
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Vad är en bra studentbostad?

Boverkets krav på studentbostäder 
I Boverkets byggregler (BBR) anges de krav som ställs på ordinärt boende och de undantag 
som kan göras för student- och ungdomsbostäder. Enligt BBR ska följande funktioner och 
utrymmen finnas i en bostad:

Kraven på en studentbostad skiljer sig egentligen inte särskilt mycket från de krav som ställs 
på en ordinär bostad. Visserligen är boendetiden för studenter begränsad men samma basfunk-
tioner behöver ändå finnas. Detta är särskilt viktigt att beakta när efterfrågan på ettor ökar 
och korridorsrum blir mindre populära.

•	 hygienrum
•	 daglig samvaro – rum eller avskiljbar del
•	 sömn och vila – rum eller avskiljbar del
•	 matlagning – rum eller avskiljbar del
•	 utrymme för måltider
•	 utrymme för hemarbete
•	 entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.
•	 utrymme för kombimaskin om gemensam tvättstuga saknas
•	 utrymme och inredning för förvaring

Studentbostäder kan göras mindre än vanliga bostäder genom att funktioner som samvaro, 
matlagning och måltider, eller delar av dessa, förläggs till gemensamma utrymmen (BBR 
3:226; Boverket, 2012). Om ytan för t ex samvaro minskas i den enskilda bostaden, behöver 
det finnas ett gemensamt samvaroutrymme som kompenserar för minskningen (relaterat till re-
kommendationer i Svensk Standard, SS 91 42 21, normalnivå). Byggreglerna anger inte 
de gemensamma utrymmena storlek eller hur de skall utformas, utan bara att de minskade 
ytorna/funktionerna ska kompenseras. Kökets inredning och utrustning för matlagning kan 
också göras mindre än i en ordinär bostad och funktionerna för samvaro, sömn och vila eller 
matlagning behöver inte vara avskiljbara (BBR avsnitt 3:226).

BBR hänvisar även till allmänna råd när det gäller dimensionering av bland annat hy-
gienrum som både uppfyller bostadsutformnings- och tillgänglighetskraven. Det minsta hy-
gienrummet (toalettstol, tvättställ och dusch) har måtten 1,7 x 1,9 meter. Inredningslängden 
för matlagning behöver inte vara längre än 2,2 meter, inklusive ett högskåp med kyl/frys. Det 
ska också finnas 0,6 meter fri golvarea för kompletteringar.
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Studenternas kriterier för en bra studentbostad

Det är väl alltid skönt att kunna sitta någonstans och plugga när man inte vill vara i 
skolan. Man är väl inte hemma så jättemycket när man pluggar tycker jag. Så det är väl 
äta, sova. Det finns ju så många andra ställen man umgås på. Så det är väl inte primärt i 
bostaden. Det är oftast utanför. Det blir väl mycket att man går ut och äter på nation och 
sånt. (Intervjuperson 21)

Jag tycker att det är viktigt att man skall ha bra pluggmöjligheter, att man inte ska sitta 
hopklämd i en säng eller liten fåtölj. Att man har en pluggyta. Och så det här med kompisar 
och mat är viktigt, att man vill umgås där. Att det är ett ställe där man vill vara. 
(Intervjuperson 1)

Det har tidigare beskrivits att studenterna som flyttade in i BoKompakt har olika sätt att 
förhålla sig till sin bostad. Detta avspeglar sig även i hur de formulerar sina krav på en 
studentbostad. De som ser bostaden som en temporär plats där de har tak över huvudet lyfter 
fram grundläggande krav, dvs. att bostaden skall vara en plats där de kan studera, laga mat 
och sova. För denna grupp representerar bostaden en privat sfär, inte en plats där de umgås 
med sina vänner.

Enligt BBR ska det finnas olika typer av bostadskomplement i anslutning till eller i närheten 
av en studentbostad, t ex förråd med låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning, 
rum för förvaring av cyklar, utomhusrullstolar och utrymme för postboxar.

Andra ger en mer komplex bild av kraven på en studentbostad. Förutom basbehoven studera, 
sova, lag mat, äta och sköta sin hygien skall bostaden vara en plats där de gärna vistas och kan 
umgås med sina vänner.  Det handlar inte bara om plats för olika aktiviteter utan om känslan 
i rummet, att det finns en god atmosfär. I denna grupp är det även vanligt att man lyfter fram 
behovet av en bekväm sittplats för att studera eller slappna av.
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Man ska kunna ha en plats som är lugn och ändå känna att man får plats. Att ha plats för 
sina böcker, skrivbord och sina stolar. Men också soffa eller en skönare fåtölj om man vill 
sitta och läsa lite skönare. (Intervjuperson 18)

Figur 4   Boverkets rekommen-
derade mått för WC/dusch res-
pektive köksinredning. (Svensk 
Standard SS 91 42 21)
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Jag gillar att vara lite självständig. Jag tycker att det är härligt att ha ett eget kök och kunna 
röra sig lite fritt. Att inte behöva tima in när man skall laga mat för att alla andra lagar 
mat. ….. Det viktiga är att man kan bo, leva i ett studentrum. Man spenderar inte mer-
parten av sin tid här utan det gör man ofta ute. Någon annanstans. På en organisation, på 
skolan. Och då tycker jag att man kan förbise lite på bekvämlighet. Att man har det basala. 
Att man har ett bra kök, jag gillar spisen. Jag är en person som inte gillar att svara för mina 
köksvanor inför andra. Köket var nästan det viktigaste när jag flyttade hit. Hade inte köket 
funnits, om vi hade haft delat kök, så hade jag inte varit lika angelägen att komma hit. Att 
kunna laga mat hemma är någon slags selling point. Det är oerhört viktigt när man har 
10 kvm. (Intervjuperson 16)

Bostaden skall fungera när studenterna är själva men även ge möjlighet att umgås med vänner. 
Någon nämner också att tillgång till internet är viktig och ser den som en rättighet.

Någonstans där man kan koppla av och vara för sig själv. Det är mycket som händer när 
man är student så det är väldigt viktigt att det finns ett ställe där man har studiero och vara 
för sig själv och känna att det funkar. (Intervjuperson 4)

Ett vanligt önskemål är att det skall finnas bra förutsättningar för att laga mat. Framför allt 
de som valt att flytta in i ettorna betonar att det är viktigt att kunna laga ”riktig” mat, både 
för att det är roligt och för att spara pengar. De efterfrågar ett litet men praktiskt kök med bra 
förvaringsutrymme för mat och torrvaror. Några tycker att det är en fördel om alla funktioner 
inte förläggs till samma utrymme, dvs att det finns en plats där man äter, en där man studerar 
och en där man vilar. Det finns även de som ser en innehållslig skillnad mellan bostaden och 
skolan. För dem är skolan platsen där de studerar och bostaden där de kopplar av. 

En del betonar att bostaden är den egna sfären och vikten av att ha både eget kök och 
badrum för att kunna ha sina egna saker i fred och slippa inordna sig i andras rutiner.
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Hur är det att bo i BoKompakt?

Flertalet av de studenter som i november 2014 flyttade in i BoKompakt hade skaffat 
sig information om lägenheterna via Internet. Förvånansvärt få av dem hade besökt sin 
framtida bostad innan de bestämde sig för att flytta in. I det här avsnittet redovisas 
studenternas förväntningar och erfarenheter av att bo i BoKompakt. Redovisningen görs 
delvis separat för ettorna och de större lägenheterna eftersom förutsättningarna i flera 
avseenden skiljer sig åt.  

Förväntningar och intryck innan inflyttning
Det första intrycket av ettorna var oftast positivt. Bostaden upplevdes som större, ljusare och 
luftigare än förväntat, köket välutrustat och ”smart” och de öppna hyllorna tilltalande. Inför 
inflyttningen sade många att de räknade med att bostaden skulle vara liten och att de skulle 
behöva kompromissa med sin bekvämlighet.  Det fanns en beredskap att göra sig av med 
ägodelar eller att tillsvidare förvara dem hos t ex föräldrarna. Men det fanns även de som 
uttryckte en oro över att bostadens storlek skulle kunna bli ett problem. De vanligaste 
farhågorna var att förvaringsutrymmet skulle vara otillräckligt, hygienrummet för litet, att 
det inte skulle finnas plats för de möbler som studenterna ville ta med sig och att det skulle 
bli svårt att härbärgera kompisar eller familjemedlemmar som kom på besök.

Att bo där i verkligheten kommer säkert att bli en utmaning ibland.  Vinterjackan, den tar 
upp hela hallen bara den. Jag stoppar så mycket saker under sängen, var ska jag stoppa dem 
nu? Det är dammsugare och resväska och lite extra prylar. Och sedan om mina vänner från 
X ska komma, var skall jag lägga dem? Det går inte att ha en bäddsoffa där. (Intervjuperson 1)

Bland de första intrycken nämns även att bostaden är ett ”komplett rum” och att den är 
välplanerad. En annan kommentar var att träväggarna visserligen är tilltalande men att det 
kan bli ett problem att sätta upp tavlor och liknande eftersom det inte är tillåtet att borra i dem.
Även de större lägenheterna uppfattades som oväntat ljusa och luftiga men några av 
studenterna uttryckte redan innan inflyttningen sina farhågor för att det stora antalet fönster 
skulle kunna skapa problem med insyn.

Det är mycket stora fönster. Det är kul när det är fint väder men inte jättekul om man vill 
gå runt med bara handduk. (Intervjuperson 24)

Enligt studenterna var andra potentiella problem hygienutrymmets storlek och förvar-
ingsutrymmet för husgeråd i köket. 
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Bostädernas storlek

Inte öka ytan för då tror jag att hyran hade ökat. Hellre så här litet och den här hyran. Om man 
flyttar in i en sån här lägenhet då kan man inte klaga på storleken. Man har ju allt man behöver. 
I relation till bekvämligheten. Jag har inga som helst problem att bo ännu mindre. (Intervjuperson 28)

Det är en låda som det går att leva i. Att sova och så. Men när jag sitter här en hel helg är 
det inte så kul. Om man inte har något planerat. Jag är egentligen alltid på språng. Det är 
sällan jag är hemma en hel dag. Det har kanske hänt någon gång. Att jag har varit här en 
hel dag. Och då blir jag väldigt rastlös. Då sitter jag oftast här (vid matbordet), jag sitter 
aldrig vid det lilla bordet. Det är här man sitter. Eller så ligger man i sängen. Men jag tyck-
er nog inte det här boendet är för hemmasittaren. Visst, det kanske finns någon annan som 
trivs med det. Men inte jag. Alltså inte för att sitta hemma en hel helg.(Intervjuperson 15)

En av utmaningarna i BoKompakt är bostädernas storlek och oväntat många av dem som bor 
i ettorna anser att ytan på 10 kvm är fullt tillräcklig. Det finns t o m de som menar att de 
skulle kunna klara sig med en ännu mindre bostad. 

Bostaden innehåller det som studenterna behöver och egentligen saknar de inget förutom 
eventuellt fler hyllor eller någon annan typ av förvaring, t ex skåp. Några nämner att vänner 
som kommer på besök tycker att badrummet är litet men att storleken inte är något problem 
för dem själva. En del besökare anser att bostaden är ”smart” och ”mysig” och skulle kunna 
tänka sig att bo där medan andra menar att det vore omöjligt.  Ett fåtal (4) av studenterna 
menar att ettan egentligen är i minsta laget men att den ändå fungerar som bostad.  Det 
handlar inte i första hand om att det saknas utrymme för aktiviteter eller för att förvara saker utan 
att de mentalt påverkas negativt av storleken om de vistas en längre tid i bostaden. Någon har efter 
en tid vant sig vid storleken men för enstaka individer är känslan av instängdhet mer permanent.

När det gäller de större lägenheterna finns det önskemål om att sovrummen skulle göras 
något större. Framför allt saknas förvaringsutrymme för det som betraktas som privata 
tillhörigheter, t ex lakan. I övrigt anses generellt fördelningen av ytan mellan de enskilda 
rummen och de gemensamma ytorna för kök och matplats vara optimal.

Jag blev positivt överraskad faktiskt. Det kändes rymligare än vad jag hade trott. Sovrummen 
kändes ändå som att man kommer att få plats där. Så var det skönt att köket och vardags-
rumsdelen var ganska normalstora. (Intervjuperson 23)

Figur 5 Svarsfrekvens på enkätfrågan
Ibland känner jag mig instängd när 
jag är i min lägenhet (n:21)

boende i ettor boende i större lägenheter
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Sammanfattningsvis är det dominerande 
intrycket att det hos flertalet studenter 
finns en stor acceptans för lägenheternas 
storlek men att ett fåtal upplever dem 
som alltför små. Känslan av instängd-
het verkar framför allt vara ett problem 
i enrumslägenheterna (figur 5 ). Ingen av 
studenterna vill ha något gemensamt 
utrymme som kompensation för den re-
ducerade ytan i den egna bostaden.
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Användning och inredning 
Inför flytten till BoKompakt planerade studenterna framför allt att ta med sig kläder, hus-
geråd och inredningsdetaljer som tavlor, planscher, foton, speglar, lampor och växter. Få såg 
någon möjlighet att få plats med större möbler som soffa eller fåtölj. De tyckte inte heller att 
de behövde köpa nya möbler utom möjligtvis en madrass till loftet och lådor för förvaring 
av kläder. Några planerade att komplettera det fasta matbordet och bänken med ett par höga 
barstolar. De som hade mycket husgeråd och böcker sedan tidigare såg framför sig att de 
bara skulle ta med sig det allra nödvändigaste och att resten av deras tillhörigheter måste ma-
gasineras i ett förråd eller hemma hos föräldrarna. Studenterna som skulle flytta till de större 
lägenheterna såg framför allt att de behövde skaffa möbler till matplatsen och kompletterande 
klädförvaring som t ex byrå i de egna rummen.

I ettorna har inredning och användning blivit ungefär som studenterna föreställde sig. En 
del har skaffat sig höga stolar till matbordet och de flesta har köpt någon form av lådor eller 
korgar för klädförvaring. Den fasta inredningen med matbord och sittbänk uppskattas och i 
många fall även det mindre fasta bordet under loftet. Ett problem som några påtalar är dock att 
avståndet mellan matbord och den fasta sittbänken är för stort och att det därför är obekvämt 
att äta eller arbeta vid bordet. En annan synpunkt är att större böcker eller pärmar inte får 
plats på den fasta bokhyllan. 

spegel (ca 40cm bred x 
150cm hög)

skrivbordsstol

pall

vagn för toalett 
artiklar

öppen hylla för 
hängande kläder + 
klädback

Figur 6 Ritningar som visar exempel på hur studenterna har möblerat sina bostäder

skrivbordsstol

byrå (90x46cm)

barstolar

soffa

pall (50 x 50cm)

tvbänk

barstolar
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Utrymmet under sovloftet finns det olika åsikter om. Några menar att det är en yta som inte 
riktigt används, särskilt de som utnyttjar matbordet som arbetsplats och det lilla bordet 
enbart som avställningsyta.  Samtidigt är utrymmet den del av bostaden som kan användas 
för att förvara skrymmande saker som t ex dammsugare och resväskor eller som extra säng-
plats när någon kommer på besök. Det är också ett utrymme som skulle kunna inredas som 
”myshörna”, något som många av studenterna säger sig sakna i bostaden. Om det lilla fasta 
bordet hade kunnat fällas neråt så att det inte skymmer fönstret eller på ett enkelt sätt hade 
kunnat monteras bort skulle det bli lättare att få plats med en soffa eller en bekväm fåtölj som 
kan användas för avkoppling eller för att se på TV. 

Bild 4 – 7   Utrymmet under sovloftet används för förvaring, som myshörna eller för att sätta sin personliga 
prägel på bostaden.
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Även i de större lägenheterna finns det studenter som saknar en plats för avkoppling.

Den största problematiken i förhållande till storleken är att jag inte får in en soffa. Det är 
den stora spiken. Det mesta andra är förhandlingsbart. Om du skall ta det lugnt efter skolan 
då har du val A: att inte ta det lugnt, B: att gå och lägga dig. Man blir ofrivilligt en väldigt 
aktiv person. Jag är inte någon person som går och lägger mig någonsin.( Intervjuperson 3)

Dörrarna till sovrummen är väldigt smala, något som särskilt är ett problem när man vill 
flytta en större möbel som t ex en fåtölj in i eller ut från rummen. Andra synpunkter som 
framförts för flera av lägenhetstyperna är att det saknas plats för förvaring av ytterkläder (ettor 
och i fyrarumslägenheten) samt att tavellisterna är för smala och saknar kant, vilket gör att de 
inte går att använda (samtliga lägenhetstyper).

Bild 7   

skrivbord (50x50cm)

hängande klädförvaring

byrå (50x50cm)

skrivbord

byrå (50x60cm)

stol

byrå (50x80cm)

skrivbord

Figur 7 Ritningar av möblering av sovrummen i de större lägenheterna
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Kök och matplats i ettorna  

Det var att de hade en hel ugn och en ordentlig spis. Det hade jag inte räknat med. När jag 
kollade på ritningen så tänkte jag, ja det lär vara två spisplattor. Och det var verkligen ett 
ordentligt kök. Jag är väldigt glad över det. (Intervjuperson 7)

En av de saker i bostaden som studenterna re-
dan före inflyttningen satte stort värde på var 
köket och att det är utrustat med en ”riktig” 
spis med fyra plattor och ugn. Förutom en 60 
cm bred spis finns en 120 cm lång diskbänk 
och tre öppna hyllor för förvaring av mat och 
husgeråd. Kylskåp med frysfack finns under 
diskbänken. Köket och särskilt spisen är det 
som generellt får många positiva omdömen.

Köket fungerar bra för matlagning både till vardags och när studenterna har besök. En del av 
dem har t o m ändrat sina matlagningsvanor och börjat laga mer mat och baka. 

Som regel används bänkytan vid sidan om diskhon vid matlagning men ibland även spis 
och matbord, t ex i samband med att studenterna lagar mat tillsammans med andra eller när 
de bakar. En del anser att förvaringsutrymmet för mat och husgeråd är otillräckligt och 
behöver utökas med en lådhurts eller upphängningsanordning för köksknivar, vispar och 
andra köksredskap. Några saknar en fast plats för diskställ respektive kaffebryggare och andra 
önskar mer utrymme för grytor, mikrovågsugn och sopsortering. 

Förvaringshyllornas placering i höjdled och deras djup gör det svårt att överblicka det som 
finns på dem. För en del studenter är det även svårt att nå upp till den översta hyllan och 
därför ställs det som används mest frekvent längst fram. Ett mer flexibelt hyllsystem där 
indelning både i höjd- och sidled kan förändras vore att föredra. En del studenter har skaffat 
hyllplan och ändrat indelningen på egen hand. Både matbordet och det lilla bordet används 
för såväl måltider som studier.

Bild 8 och 9 Exempel på förvaring i ettorna

       Studenternas förbättringsförslag 

•	 Mer förvaring för husgeråd, mat och kryddor 
•	 Flexibelt hyllsystem där hyllors placering kan ändras 

i höjd- och sidled
•	 Plats för bestick i låda eller på väggkrokar med 

köksknivar och vispar 
•	 Utökad arbetsyta genom t ex utdragbara skärbrädor
•	 En något större frys
•	 Mer plats för sopsortering under diskbänk
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Kök och plats för samvaro i de större lägenheterna
De större lägenheterna är utrustade 
med en spis och ugn men utrymmet 
för diskbänk och arbetsyta är inte 
väsentligt större än i ettorna. Däremot 
disponerar två studenter tillsammans 
ett fullhöjds kyl- och frysskåp, vilket 
innebär att det finns mer plats för att 
frysa in t ex matlådor. Förvaring av 
torrvaror och husgeråd sker på öppna 
hyllor.

Studenternas kommentarer av köken i 
de större lägenheterna sammanfaller i 
stort med dem som redovisats för ettorna. 
De uppskattar spisen men önskar mer 
arbetsyta och mer plats för husgeråd. 
För köksredskap önskas någon form 
av upphängningsanordning, t ex krokar. 

Bild 10-13 Matberedning och köksförvaring i de större lägenheterna

De övre förvaringshyllorna är svårtillgängliga och det saknas plats för diskställ och annan 
köksutrustning som studenterna gärna vill ha stående på en köksbänk, t ex kaffebryggare 
eller mikrovågsugn. En speciell problematik i tvårumslägenheterna är att det är svårt att hitta 
matbord med mått som passar in i det begränsade utrymmet. Slutligen kan det konstateras 
att köket är ett viktigt utrymme även i de större bostäderna men att det inte tillmäts lika stor 
betydelse som i ettorna (figur 8).
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Figur 8 Svarsfrekvens på enkätfrågan
Köket är det som jag är mest nöjd med i min lägenhet

2 5 97

       Studenternas förbättringsförslag 

•	 Mer förvaring för husgeråd, eventuellt i slutna skåp
•	 Upphängningsanordning för köksknivar, vispar 

och andra köksredskap
•	 Mer arbets- och avställningsyta 
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Förutom bostadens totalyta är hygienu-
trymmets storlek en av de stora utman-
ingarna i BoKompakt. Rumsmåtten 
(0.6 x 2.0 m) avviker från de min-
imimått som föreskrivs i byggreglerna 
(1.7 x 1.9 m) och förvaring för hand-
dukar och hygienartiklar saknas helt. 

Inför inflyttningen hade många av stu-
denterna synpunkter på badrummet. 
Antingen uttryckte de farhågor för 
att storleken kunde bli ett problem eller 
också hävdade de att det var positivt att 
utrymmet var litet eftersom det egentligen 
är onödigt att använda mycket yta för 
hygienutrymme i en liten bostad.

Hygienutrymmet

Man har tänkt på olika saker. 
Toaletten, varför ska den vara stor? 
Om man ska komprimera yta. 
(Intervjuperson 20)

Jag tänkte på duschen. Jag gillar att duscha. Det blir ju blött i hela toaletten när man dus-
char. Och hur har de tänkt att man ska ha alla sina saker? Man vill ju ändå ha en liten 
handduk. Man förstår inte riktigt hur det funkar, om man ska rikta in sig mot ett hörn?  
Men det får man se sedan. (Intervjuperson 21)

Med tanke på att det har funnits en del brister i hur hygienrummen har fungerat i praktiken 
finns det förvånansvärt stor acceptans för både bristerna och storleken. I många av lägen-
heterna har dörren till utrymmet blivit fuktskadad och avloppet har inte fungerat särskilt väl, 
vilket resulterat i att vattnet rinner ut på golvet i samband med att man duschar eller använder 
handfatet. Trots att bristerna har åtgärdats av AFB kvarstår problemet med avloppsbrunnen i 
några av lägenheterna och det finns även klagomål på att det luktar illa från avloppet. 

Den gemensamma kranen för dusch och handfat upplever några studenter som en bra 
lösning medan andra menar att det är ett onödigt och svårhanterligt arrangemang. Många 
anser också att handfatet är för smalt och grunt och att det är opraktiskt att det inte finns fasta 
handdukskrokar och förvaring för hygienartiklar.  

       Studenternas förbättringsförslag 

•	 Ett bredare och djupare handfat där kanten kan 
användas för förvaring av toalettartiklar

•	 Handdukskrokar och någon form av förvaring för 
toalettartiklar, t ex spegelskåp

•	 AFB borde tillhandahålla fästen för duschdraperi
•	 Bättre vattenavrinning, eventuellt genom separata 

avlopp för dusch och handfat
•	 En dörr som avvisar fukt

Badrummet ”är vad det är”. Det är litet men det funkar. Det är lite svårt om man skall 
byta om där och svårt att hålla det rent. För det blir äckligt vid det långa avloppet. Eftersom 
utrymmet är trångt får man det inte riktigt rent. Och det har blivit fuktskador på dörren. 
(Intervjuperson 5)
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 Figur 9  Studenternas bedömning av badrummets 
storlek (n:21) Badrummet är för litet
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Det är väldigt litet. Där hade jag önskat att de hade utnyttjat höjden lite mer. Men jag 
förstår att de inte kan det riktigt. För jag hade önskat att det funnits hyllor högt upp. Över 
toaletten typ. (Intervjuperson 15)

Rent principiellt tycks ändå de flesta vara relativt nöjda med hygienutrymmet. Några kon-
staterar att den som flyttar in i BoKompakt måste vara beredd på att göra kompromisser och 
försöker hitta egna lösningar för förvaringsproblemet genom att t ex sätta upp temporära 
handdukskrokar och hyllor för toalettartiklar.

Sovplats/loft
Inför inflyttningen fanns det endast ett fåtal kommentarer om sovloftet i ettorna, bl a att 
loftet är för smalt. Efter att ha bott i bostäderna i några månader har studenterna lite fler syn-
punkter på sängplatserna. De flesta menar att loftet fungerar bra och det beskrivs som ”kul”, 
”mysigt” och ”kojaktigt”. Det uppfattas som en praktisk lösning, ett ”andra rum”, ett ”avskilt 
sovrum” och det bidrar till att ytan i den lilla bostaden optimeras. Men det kan också vara 
besvärligt att bo på två nivåer, speciellt när all förvaring finns i anslutning till sovplatsen. Att 
flytta kläder och annat upp och ner kan vara mödosamt och även att man måste klättra upp 
igen när man har glömt något.

Det finns även studenter som menar att loftet kunde vara lite bredare, framför allt för att det 
då skulle bli mer lättstädat. Det är även svårstädat på grund av att det är lågt i tak, dvs att 
man inte kan stå upprätt. Trappan till loftet upplevs av flera som brant och lite för smal och 
handledaren är inte särskilt ändamålsenlig. Trappan fungerar bra när man har vant sig vid att 
gå i den men det finns situationer när den blir problematisk.

Den hade också kunnat vara lite bredare. Att bara lägga till 5 eller 10 cm hade gjort jättemy-
cket. Det funkar men man måste ju vara vaken. Det var inte jättepopulärt att ha maginfluensa 
heller. Så jag la mig på en madrass här nere. (Intervjuperson 6)

Det finns inte särskilt många 
synpunker på sovplatser-
na i de större lägenheterna 
och sängmåtten verkar vara 
tillräckliga (90 x 200 cm). 
De små fönstren vid säng-
platserna uppskattas, dels 
för möjligheten att vädra 
eftersom det på sommaren 
kan bli relativt varmt på 
loftet, dels för att fönster-
nischen fungerar som en 
hylla och kan användas som 
nattduksbord där man kan 
lägga sin mobil, en vatten-
flaska eller en bok. 

Bild 14 och 15 Sovloft i etta respektive större lägenhet
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Förvaring
Arrangemang och utrymme för att förvara 
kläder och andra ägodelar tillhörde de 
saker som studenterna hade mycket funde-
ringar kring inför flytten till BoKompakt. 
De flesta av dem som skulle bo i ettorna 
var inställda på att skaffa någon form av 
lådor eller korgar för klädförvaring men 
undrade hur de skulle förvara dammsugare 
och andra skrymmande föremål eller andra 
föremål som de inte ville ha synliga. 

Sedan tror jag att det kan bli ganska kul att utforska hur man kan komma på andra 
lösningar. Det känns spännande att komma på hur man skall lösa förvaring av kläderna och 
sånt där. Sedan kommer det väl kännas jobbigt ibland också, att det är litet. Det kommer 
vara både och liksom. Mina kläder har jag tänkt att jag skall ha i förvaringslådor. Och att 
jag har en låda för typ badrummet. För det finns ingen förvaring där inne. (Intervjuperson 5)

Efter några månaders boendetid har studenterna fler synpunkter på förvaringen i en-
rumslägenheter.  Utrymmet på de öppna hyllorna räcker till för de flesta men själva formen 
tilltalar inte alla. Staplar med kläder kan lätt välta och ger ett stökigt intryck. Vissa kläder, 
t ex underkläder, vill man ogärna exponera. De flesta har köpt någon form av lådor för att 
förvara sina kläder, några har kompletterat hyllorna med en garderob eller byrå. Det finns 
de som byter ut sina kläder säsongsvis och förvarar det som de inte behöver för tillfället i sitt 
förråd eller hemma hos föräldrarna.

Att inte ha ett förvaringsutrymme som kunde användas för kläder som brukar hänga på galgar, 
dvs skjortor, kavajer eller klänningar, uppfattades som ett problem men även som en utmaning.

Bild 16 – 18  Klädförvaring i ettorna
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 Figur 10  Svarsfrekvens på påståenden om 
förvaringslösningar (n:21)
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förvaring på öppna hyllor är bra
slutna skåp är bättre än öppna hyllor
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Klädstängerna i ettorna upplevs inte som särskilt användbara på grund av sin placering eller 
för att det ger ett stökigt intryck att ha kläder hängande i rummet. Klädstången i anslut-
ning till loftet används av några för att hänga skjortor respektive blusar och klädstån-
gen vid dörren till ytterkläder medan stången mitt i rummet används för att hänga upp 
lampor, ljuslyktor, träningskläder eller tvätt som inte har hunnit torka. Särskilt i ettorna och 
fyrarumslägenheten anser studenterna att det skulle behövas en bättre lösning för förvaring 
av ytterkläder.

I de enskilda rummen i de större lägenheterna har många av studenterna kompletterat den 
befintliga klädstången med hängande förvaring och/eller någon form av byrå. De hyllor som 
finns fungerar bra för böcker och personliga tillhörigheter i mindre format men det skulle 
behövas några djupare hyllor för förvaring av mer platskrävande saker, t ex lakan. Ett annat 
önskemål är ett större förrådsutrymme för väskor, möbler etc.

Det kan slutligen konstateras att studenternas bedömning av förvaring på öppna hyllor inte 
är enhetlig (figur 8). En del är nöjda med denna lösning men relativt många skulle även vilja 
ha någon form av slutna skåp för att framför allt kunna hänga upp kläder.

Bild 19 – 22  Exempel på förvaring i de större lägenheterna



35

Materialval och färgsättning
De få synpunkter som studenterna uttryckte inför inflyttningen när det gäller material och 
färgsättning rörde framför allt väggarna av träplywood. Många av studenterna ansåg att 
träväggarna var tilltalande men att de synliga skruvarna gav ett ofärdigt intryck. En annan 
synpunkt var att träväggar är opraktiska eftersom det inte går att hänga upp saker utan att 
göra åverkan på dem. Detta uppfattas fortfarande som ett problem när studenterna har flyt-
tat in och några negligerar bostadsföretagets förbud att göra hål i träväggarna. Andra försöker 
hitta upphängningslösningar där de utnyttjar de befintliga skruvarna (bild 23). 

Bild 23  Exempel på hur upphängningsprob-
lematiken lösts genom att en tråd har spänts 
mellan de skruvarna som fixerar träply-
woodskivorna. Under tavlan syns den typ av 
tavellist som bostadsföretaget tillhandahåller 
men som flera av de boende inte anser vara 
särskilt funktionell.

Generellt uppfattas trämaterialet på väggar och hyllor 
som tilltalande även om några antyder att det också 
kan vara opraktiskt, t ex i anslutning till spisen. Det ger 
ett gediget intryck och en helhetskänsla i lägenheten att 
allting är i trä. En generell uppfattning är också att de 
vita golven som finns i samtliga lägenheter är fina och 
fräscha men mycket opraktiska. De blir fort smutsiga 
och i en del fall upplevs de även som svårskötta. En an-
nan synpunkt på färgsättningen är att den grönmålade 
dörren kan bli alltför dominerande i de små bostäderna. 

Jag har pratat med mina vänner om den här oklar-
heten hur man har tänkt att man skall inreda den här 
lägenheten. Halva är en slags vit gipsvägg och halva 
är ljus träplywood skiva. Och så har vi en illgrön dörr 
mitt i allt detta. Jag förstår hur de tänker, det skall 
vara sådan här ’miljö feeling’, och det ger det ju. Men 
det blir också väldigt svårt att göra lägenheten till sin 
egen. …….. I en vanlig lägenhet är det mycket mer 
spelrum. Nu är det så att jag kan inreda hur mycket 
jag vill men jag har fortfarande en illgrön dörr. Och i 
och med att det bara 10 kvm så tar den över väldigt 
mycket. (Intervjuperson 1)

Dagsljus
Det stora antalet fönster och dagsljusinfallet i lägenheterna uppskattas. Ljuset tillsammans med 
takhöjden bidrar till att framför allt enrumslägenheterna upplevs som luftigare och större än vad 
de egentligen är. Några studenter menar att fönstret vid det lilla arbetsbordet är onödigt eftersom 
bordet används som datorarbetsplats. I ettorna finns det även studenter som tycker att de små 
fönstren vid sängplatsen släpper in för mycket ljus på morgonen och några är även störda av ga-
tubelysningen på natten. I de större lägenheterna uppfattas däremot fönstren vid loften ge en ex-
trakvalitet åt sovrummen och minska känslan av instängdhet.  En annan synpunkt är att fönstren 
har specialmått, vilket gör det är svårt att hitta persienner och rullgardiner som passar. Ett önskemål 
är att persienner eller motsvarande tillhandahålls av bostadsföretaget.
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Insyn
En nackdel med det stora antalet fönster 
i lägenheterna är att det speciellt i ettorna är 
svårt att hitta en fredad plats utan insyn. 
Flera av studenterna säger att de känner 
sig iakttagna och att de ibland måste 
tänka på hur de beter sig i bostaden. 
Detta är störande framför allt i samband 
med måltider eller när de skall duscha 
eller byta kläder. Fönstret vid det lilla 
bordet och det undre fönstret vid mat-
platsen uppfattas som särskilt problema-
tiska och många har satt upp gardiner, 
persienner eller någon annan form av 
insynsskydd just vid dessa. 

Bild 24 och 25  Det nedre fönstret vid matplatsen och fönstretvid det lilla arbetsbordet ger mest insyn i 
enrumslägenheterna.

En sak som jag inte gillar är insynen. Nu har jag ju rullgardiner i alla fönster förutom där 
nere (vid matbordet). Och det tycker jag är jobbigt så det skall jag förmodligen frosta. För 
när man sitter här på kvällen så ser folk rätt in, ända in i hörnan i princip. När jag duschar. 

I de större lägenheterna är det egentligen mer insyn eftersom de ligger i bottenplanet och ofta 
har fönster i lägen där många passerar. Ändå upplevs insyn inte som ett lika stort problem av 
dem som bor där (figur 11). De menar att det är något som de har vant sig vid och dessutom 
är de som går förbi grannar som de känner.

0

instämmer 
inte alls

instämmer 
helt

Figur 11  Svarsfrekvens på påståendet Ibland är 
jag besvärad av insyn i min lägenhet

2 3 65

boende i ettor
boende i större lägenheter
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Inomhusklimat
Upplevelsen av temperaturen i lägenheterna växlar mellan lägenhetstyp och vem som bor i 
lägenheten. Innan elementen installerades i ettorna upplevde många av studenterna att det 
var kallt under vinterhalvåret. En del hade också problem med drag och värmeläckage vid ytter-
dörren, vilket AFB har åtgärdat. Överlag tycker studenterna att temperaturen i bostäderna nu 
är bra men att det kan bli varmt på sovloftet under sommarhalvåret. Enstaka studenter 
menar att bostäderna var tillräckligt varma även innan elementen sattes in. 

När man bor flera i ettorna eller många personer är på besök kan det bli varmt men det är lätt 
att ventilera ut den varma luften genom att öppna fönster och dörren. Det finns även ett fåtal 
som påpekar att luftcirkulationen är dålig i bostaden, i synnerhet på toaletten.

BoKompakt som studiemiljö
Även om många av studenterna nämner att ”en plats att plugga” är ett baskrav i en stu-
dentbostad är bostaden inte självklart den plats där de studerar i realiteten. De studenter 
som läser tekniska utbildningar tenderar att hellre använda andra studieplatser än hemmet, 
främst därför att de ofta gör uppgifter tillsammans med kurskamrater. De flesta av de stu-
denter som bor i BoKompakt försöker variera platsen för sina studier. Några föredrar att sitta 
på bibliotek eller café i samband med tentamensförberedelse, uppsatsskrivande eller littera-
turstudier, medan andra väljer att göra denna typ av aktiviteter i sin bostad. För vissa har flytten till 
BoKompakt medfört ändrade rutiner och att bostaden utnyttjas för studier i högre grad än tidigare. 

Datorrelaterade projekt kan jag göra mer hemifrån. Men traditionell pluggning, göra up-
pgifter och läsa, gör jag alltid i skolan. Så det är väl att jag har flyttat en större del av mitt 
liv hit från skolan. Förut hade jag en laptop som funkade lite halvdant men nu har jag fixat 
en dator. Och det är ganska bra omgivning, lätt att fixa käk och sånt. (Intervjuperson 3)

Bostadens läge i förhållande till staden och ”skolan” påverkar också var studenterna väljer att 
studera. Om avståndet upplevs som för stort kan det medföra att de väljer att inte gå hem 
under dagen, alternativt att de stannar hemma i större utsträckning.  

Jag var nog hemma mindre tidigare. Det är kanske beroende på att det var närmare till 
allting. Jag orkar inte gå härifrån. (Intervjuperson 16)

I ettorna används matbordet eller det lilla bordet under loftet för studier, ibland även sängplatsen på 
loftet.  I de större lägenheterna sker studierna vid ett arbetsbord eller i en fåtölj under sängplatsen i 
det egna rummet, alternativt vid det gemensamma matbordet i anslutning till köket.

Övriga synpunkter
Några av studenterna påtalar att det finns ett antal onödiga strömbrytare och eluttag i lägen-
heterna samtidigt som de saknas där de egentligen skulle behövas. I ettorna vore det t ex bra att 
ha en strömbrytare på loftet så att taklampan nere i lägenheten kan tändas och släckas uppifrån 
loftet. I de större lägenheternas sovrum har lamputtaget placerats ovanför sängplatsen, vilket gör 
att det inte blir meningsfullt att placera en taklampa i rummet. 
Varje lägenhet har sin egen varmvattenberedare. Den verkar fungera bra i ettorna medan flera av 
dem som bor i de större lägenheterna konstaterar att varmvattnet ibland tar slut när de duschar 
länge eller när någon diskar samtidigt som någon annan duschar. 
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Kontakt och samvaro med grannar
Relativt många av dem som flyttade till BoKompakt hösten 2014 uttryckte förhoppningar 
om att det skulle bli ett boende där de hade mer kontakt med sina grannar än i sitt tidigare 
boende. En del baserade denna föreställning på att ett så speciellt boende också skulle skapa 
en känsla av större samhörighet.

Det tror jag kan bli en grej, att vi som bor i BoKompakt blir som ett gäng. (Intervjuperson 24)

Jag har tänkt på vilka människor jag kommer att bo med. Jag tror att det kan bli god 
stämning. Vi har lite samma ….vill verkligen gå in för att bo på så liten yta. Och det skulle 
nog vara jättetrevligt att få kontakt med sina grannar. (Intervjuperson 10)

Det fanns tankar om en gemenskap där man kan be grannarna om hjälp när det behövs, 
utbyta tankar om hur det är att bo på ett så speciellt sätt och eventuellt laga mat och äta till-
sammans. Förutom att det specifika boendet i sig skulle skapa en grogrund för gemenskap 
förväntades även utformningen med de gemensamma trädäcken, de små innergårdarna 
och grillplatsen förstärka den. Även de möten som AFB bjöd in till i början skapade förvänt-
ningar på en större samhörighet än i andra boenden.

Jag gillade den där introduktionen vi var på. För då fick man gå in i de andras lägenheter. Och 
det var några som var inne i vår lägenhet och det kändes väldigt naturligt. (Intervjuperson 20)

I realiteten har förhoppningarna om en sådan speciell gemenskap inte riktigt infriats. Umgänget 
med grannarna fungerar på ett ungefär likartat sätt som i många andra studentbostadsområden. 
De flesta känner igen sina närmsta grannar och hälsar på dem när de ses utomhus men endast 
ett fåtal umgås regelbundet och hemma hos varandra. Kontakten med grannarna består snarare 
i att man lånar dammsugare, strykjärn eller mikrovågsugn av varandra. Eller stolar när man får 
besök. Några gemensamma fester har ordnats i antingen trerums- eller fyrarumslägenheten och 
under sommarhalvåret arrangerades även grillkvällar och utomhusbio vid några tillfällen. 

Han som bor mittemot, vi har hängt ganska ofta, t ex på Valborg. Vi öppnade våra dörrar 
för jag hade kompisar här och han hade det också. Och vi hjälps åt att städa våra lägenheter. 
Vi lånar dammsugaren samtidigt. Och dunkar mattan. (Intervjuperson 5 )

En annan form av kontakt och samhörighet är den som studenterna i BoKompakt får genom 
att de alla ingår i en gemensam Facebook grupp. Där kan de fråga om vem som kan låna ut 
en dammsugare eller informera varandra om olika saker som händer i husen. 

Man umgås inte så mycket men man hälsar. För ett par dagar sedan …jag fyllde år då…då hade 
vi tårta och det blev över en del. Och så har vi Facebookgrupp, alla vi som bor i BoKompakt, Och 
då lottade vi ut den tårtan som blev över. Då var det två som kom och hämtade. (Intervjuperson 24)

Det finns en viss besvikelse över att det sociala livet i BoKompakt inte har fått den 
omfattning som studenterna hoppades på.  Några menar att det beror på att bostäderna är för 
små för att träffas hemma hos varandra, andra att de helt enkelt inte har tid eller är tillräckligt 
intresserade av att ha kontakt med grannarna. 
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Hur används och värderas utemiljön?

De större bostäderna i BoKompakts bottenplan har en altandörr mot gemensamma uterum 
som antingen utgörs av grusgångar eller planteringar och gräsmattor. Framför tvårumslägen-
heterna har uteplatser med trätrall ställts i ordning medan tre- och fyrarumslägenheterna 
saknar sådana uteplatser.  I övrigt har utemiljön mellan och framför husen planerats för 
gemensamma aktiviteter. Det finns bl a en grillplats och ett område där varje lägenhet har en 
planteringslåda. Enrumslägenheterna, som finns på det övre planet, har antingen tillgång till 
en altan, som delas av fyra lägenheter, eller en kort loftgång som disponeras av två lägenheter. 

Om man har en liten bostad blir tillgången till ett uterum betydelsefull även om det bara 
kan utnyttjas under vissa perioder av året. Ett uterum kan bidra till att bostaden upplevs som 
större och bli en mötesplats för grannar. Trädäcken som delas av ettorna uppskattas och används 
under vår och höst.  Studenterna har satt ut stolar och små bord och använder dem för att 
läsa eller äta i solen eller för att umgås med vänner och grannar. Trädäcken används också som 
avställningsplats i samband med städning av lägenheterna. 

Det blev så mycket mer öppet. Det kändes större på något sätt. När jag kom hem så hade jag 
dörren öppen. Man kunde sitta utanför. Man stötte på varandra mer. (Intervjuperson 10)

Några tycker att trädäcken hade kunnat vara större. Särskilt de studenter som bara har till-
gång till en kort loftgång känner sig isolerade och utanför gemenskapen eftersom de inte 
har samma möjlighet att träffa sina grannar på ett otvunget sätt utanför bostaden. Det är 
uteplatsen utanför den egna bostaden, som studenterna betraktar som sin och anser sig ha 
rätt att utnyttja. Övriga uterum tillhör de bostäder som ligger i anslutning till dessa, vilket 
även gäller gårdarna på bottenplanet.

Nej det är de som bor där nere som använder dem. Jag hade nog tyckt det var konstigt om 
någon satte sig på en stol här utanför mig. Så därför tänker jag att det känns konstigt att gå 
ner och sätta sig där. Men jag vet rent rationellt att det tillhör oss alla. Men den med grillen 
känns mer att den är för alla. (Intervjuperson 6)

De som bor i de större lägenheterna betraktar å andra sidan också uterummen utanför den 
egna bostaden som sina. De uppskattar att ha en fredad uteplats och förväntar sig inte att 
grannarna sätter sig där, i alla fall inte utan att först be om lov.

Grillplatsen är för alla och den är ju inte riktigt vid någons lägenhet. Men här är det inte 
så lätt att bara gå och sätta sig. Jag skulle nog vilja att de frågade om de fick sitta här. Men 
att folk bara skulle gå och sätta sig, det tror jag inte att de gör. För det blir lite så, det här 
tillhör den här lägenheten.(Intervjuperson 18)

Grillplatsen är det uterum som främst kan identifieras som gemensamt för alla. Under den 
första sommaren använde en del studenter den för privat bruk men många uppger att de bara 
har utnyttjat den i samband med gemensamma BoKompakt arrangemang. Delvis beror det 
på att även grillplatsen ligger i anslutning till några av bostäderna i bottenplanet och därmed 
identifieras som en ”privat” uteplats.
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Kanske där vid grillen. Det känns ju lite som att det är de större lägenheternas utrymme. 
Eftersom man kan få rätt mycket insyn hos dem. Så känns det att man inte riktigt vill störa 
dem. Men det kanske blir annorlunda när man väl lär känna folk. Då kanske det känns 
mer OK att hänga där. (Intervjuperson 26)

Många av dem som bor i BoKompakt såg fram emot att använda odlingslådorna som AFB 
ställde i ordning på våren 2015. Att odla sina egna grönsaker sågs av några som en del av en 
hållbar livsstil och som ett tillfälle att träffa och göra något tillsammans med sina grannar. 
De boende organiserade en gemensam planteringsdag som avslutades med en fest som ma-
joriteten av studenterna deltog i. Initiativet med odlingslådorna uppskattas och många har 
sått grönsaker, kryddväxter och blommor men endast ett fåtal har skördat sina grödor, vilket 
kan bero på problem med skötsel och vattning under sommaren då de flesta inte var på plats. 

Det är den enda som fortfarande är välskött. Jag satte inga grönsaker, bara örter, och det 
har jag använt väldigt mycket också. Det tycker jag är jättekul för jag är så intresserad av 
matlagning. De i 4an har gjort två rader med morötter och två med rödbetor. Men det blev 
inte så mycket av det. Vi är väl inte de mest engagerade odlarna kanske. (Intervjuperson 1)

Sammanfattningsvis kan det konstateras att utemiljön uppskattas och används men kanske 
inte i den utsträckning som skulle kunna förväntas. Ett skäl kan vara att alla lägenheter inte 
har fått en likvärdig tillgång till en uteplats som studenterna kan identifiera som sin egen. 
Andra studier av hur boende utnyttjar och beter sig i gemensamma uterum visar att sådana 
halvprivata platser är betydelsefulla för att få människor att använda utemiljön och skapa 
kontakter med sina grannar (Gehl, 2011).  



41

Bokompakt som koncept 

När AF Bostäder utvecklade konceptet för BoKompakt var det främsta motivet att kunna er-
bjuda studenter billiga bostäder. Företaget såg en stark koppling mellan bostadsytans storlek, 
byggkostnader och hyra och detta blev styrande för projektets och bostädernas utformning. 
Att projektet även kom att omfatta åtgärder för energieffektivitet och användning av förnybar 
energi kan ses som insatser för att ytterligare minska hyreskostnaderna men också som en 
ambition att knyta an till trender i tiden. Argumentet att studenter bara bor en kortare tid 
i en studentbostad och att detta motiverar att de kan klara sig med en mindre och enklare 
bostad grundar sig förmodligen på AFBs mångåriga erfarenhet av att bygga och förvalta stu-
dentbostäder.

Den tidigare delen av den här redovisningen har ägnats åt att beskriva de praktiska aspekterna av 
studenternas erfarenheter av att bo i BoKompakt. I det här avsnittet redovisas hur detta lite 
speciella boende har påverkat deras beteende och hur de bedömer konceptet, framför allt när 
det gäller hyreskostnad och hållbarhet men även anläggningen storlek och form. 

Påverkar reducerad yta beteendet i bostaden?
Studenterna hade stora förväntningar på BoKompakt och olika föreställningar om hur det 
skulle bli att bo i lägenheterna. Många såg ett samband mellan en reducerad bostadsyta och 
livsstil och menade att flytten dit skulle innebära att de delvis måste ändra beteende i sitt 
boende. Framför allt såg de framför sig att det skulle krävas bättre ordning för att lägenheten 
inte skulle upplevas som kaotisk och mer medveten planering för att få plats med det väsentliga.

Det kommer att bli annorlunda rent strukturmässigt. Att man kommer att få tänka på ett 
annat sätt hur man lever. I och med att det blir en mer begränsad yta så kan man inte…
här kan jag ju lämna grejer lite överallt, bara låta det se lite kaosartat ut. Vilket jag inte 
kommer att kunna göra där för då kommer det att bli stökigt väldigt snabbt. Man kommer 
att bli mycket mer medveten om ens boende och hur man fungerar som hyresgäst på något 
sätt. (Intervjuperson 6)

Man kan inte lämna något odiskat för då kommer det att se väldigt stökigt ut. …Man får 
kanske tänka lite smartare, mer hur man handlar mat för man har mindre kylskåp och 
sådana grejer. (Intervjuperson 7)

I själva verket har omställningen inte blivit så stor som förväntat. Livet i lägenheterna är un-
gefär som i vilka studentlägenheter som helst.  I ettorna innebär boendet i två plan dock en 
viss förändring och anpassning.
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Det är ett annat sätt att bo men det är inte så mycket som har förändrats. Mer än praktiska 
saker….jag lever mer så att jag flyttar upp saker på kvällen och ner på morgonen. T ex att 
jag har datorn där uppe och jag är ju aldrig i sovrummet på dagen. Nej det är inte så stora 
förändringar. Det är ju roligare att laga mat här. Det är ett bättre kök. (Intervjuperson 12)

Visserligen säger några av studenterna att de städar mer frekvent i sina lägenheter än de gjorde 
tidigare men att det beror på de vita golven och på att de upplever bostäderna som extremt 
dammiga. Att förvarings- och arbetsytor är små gör att många föredrar att diska och lägga 
undan föremål som ligger framme med en gång, vilket de inte gjorde i sin förra bostad.

Vad betyder hyreskostnaden i relation till andra värden?
Det som bostadsföretaget AFB ser som det primära motivet för att utveckla konceptet, dvs. att 
bostäderna skall vara billiga, betyder mycket för studenterna men får inte högst prioritet i deras 
rangordning av skälen för att flytta till BoKompakt (se sid 18). Det innebär inte att hyreskostnaden 
är oväsentlig utan snarare att det finns andra värden som också rankas högt. Generellt uppfattas 
hyreskostnaden för BoKompakt lägenheterna som låg men flera påtalar att kvadratmeterpriset är 
dyrt. I vissa situationer kan priset vara avgörande i valet av bostad men för många är det väsentligare 
att ha en bostad som de trivs i. De tar därför inte bara hänsyn till priset utan överväger vad de får för en 
viss kostnad, vilket t ex kan vara att ha ett eget kök och badrum till samma hyreskostnad som de får betala 
för ett korridorsrum där de delar kök med andra. Om de dessutom får ett boende, som de uppfattar som 
spännande och nydanande, finns det en stor beredskap att kompromissa med yta och bekvämlighet.

Jag hade kunnat bo här dyrare. Men det är jättetrevligt…för det är det som är poängen med 
det. Jag tycker att det är ett fräckt koncept. Jag visste när de började bygga att ’där skulle jag 
vilja bo’. Jag tycker att det är en cool idé och det funkar bra. Jag känner mig hemma här. Nej 
det är inte priset som gör att jag bor här främst. Men sedan är det klart, om priset inte hade spelat 
någon roll så hade jag kanske bott större. Utan det är väl en sammanvägning. (Intervjuperson 12)

Så för min del är det viktigt att jag har billig hyra. Och ha så här hög standard på det dessutom. 
Jag är ganska kräsen med hur jag bor också. Jag vill inte bo i ett ruckel. Och att då ha helt nybyggt, 
billig hyra och helt få bestämma själv. Då tycker jag absolut mer värt än att ha en dyrare och att 
ha lite större yta. Då är jag definitivt med på kompromiss på yta. (Intervjuperson 15)

Men det finns också studenter som menar att de skulle prioritera en annan bostad om hyreskostnaden i 
BoKompakt var högre. Priset är för dem en kompensation för att bo tätt och lite obekvämt. 

Är BoKompakt ett hållbart koncept?
En del av studenterna likställer ”hållbart” med att kunna bo bra på liten yta. I den 
bemärkelsen anser de att BoKompakt är hållbart och menar att konceptet fungerar bra för 
studentbostäder eftersom det handlar om att bo trångt under en begränsad tid. Det är ett 
boende som de själva uppskattar och som de tror även passar andra studenter.

Jag tror det lockar många. Om man bygger fler så tror jag att folk kommer att förstå att 
det fungerar. Man måste marknadsföra det som att det inte är något konstigt utan att det 
faktiskt fungerar. Jag tror många kan tycka att det är intressant att bo i. Sedan skall man 
inte bo här i resten av sitt liv. Det är en temporär del av ens liv. (Intervjuperson 6)
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En annan tolkning av ”hållbart” är den mer gängse, dvs att bygga energieffektivt, använda 
förnyelsebar energi och att ha en mer hållbar livsstil. Det finns studenter som även med detta 
perspektiv anser att BoKompakt är hållbart och kan bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Ja. I allra högsta grad. Att man vill spara energi. Tänka att allt skall vara mindre. Att komma if-
rån konsumtionssamhället, att bo mer spartanskt. Och att man kan odla sin egen mat. (Intervjuperson 2)

Men BoKompakts värde ligger inte enbart i att det är ett koncept som är yt- och energieffektivt utan 
för att det kan bli en förebild som kan skapa opinion och inspirera andra till att bygga mer resurssnålt. 

Jag tycker att det gör det. Framför allt på det sättet att det är något helt, helt nytt. Innovativt och 
jag tror helt säkert att vi går mot att vi kommer behöva skära ner på en massa saker. Det känns 
väldigt spännande, det känns som om saker börjar komma igång. Det här, om det blir positivt, om 
det funkar bra, kommer man kanske bygga fler studentbostäder på det här sättet. Eller bostäder ge-
nerellt. Det startar igång någonting som jag tror kommer att hända (behöver hända). (Intervjuperson 10)

Om man bygger mindre blir det väldigt energisnålt. Sedan skapar det opinion för hållbar-
het vilket är bra. Kan få Boverket att tänka om. (Intervjuperson 3)

Dessutom är det värdefullt att den här typen av satsning görs på studentbostäder, vilket inte är så vanligt. 
Att studenter får möjlighet att testa energieffektivitet i praktiken är positivt även om någon menar att det 
vore ännu mer intressant om varje lägenhet inte hade ett fast pris för elförbrukning utan att priset kopplades 
till den verkliga förbrukningen. Det skulle motivera studenterna mer till att dra ner på sin elförbrukning.

Det finns också enstaka studenter som menar att konceptet för BoKompakt inte blir hållbart så länge som 
bostäderna inte kan användas av människor med funktionshinder. Bostäderna uppfattas som ”extremt 
exkluderande” och tillgänglighet som en viktig problematik som måste beaktas även om den bara berör ett fåtal.

För den som har en fullt fungerande kropp är det en jättebra lösning. Men för någon som har någon 
funktonsvariation blir det bara ett ytterligare bevis på att man inte riktigt är menad i samhället.  Att man 
bara skiter i det perspektivet tycker jag inte riktigt är….för om det bara är några få… är det fortfarande 
taskigt. Men om man skall göra detta till ett koncept så måste man faktiskt inkludera alla. Annars tycker 
jag inte att det är riktigt försvarbart. (Intervjuperson 1)

Trots att idén att bygga studentbostäder till ett lägre pris är vällovlig får den inte genom-
föras genom av att vissa grupper utestängs från boendet. 

Studenterna har även förslag på hur BoKompakt skulle kunna bli mer hållbart: uppvärmning med 
jordvärme, färre och mindre format på fönster, förtäta i Lunds centrum i stället för att placera an-
läggningen på en parkering i utkanten av Lund, fokusera mer på det praktiska och mindre på designen.

Anläggningens storlek, form och estetik 
En annan fråga, som berör konceptet på ett mer outtalat sätt, är hur anläggningens storlek, form och estetik 
påverkar studenterna upplevelse av sitt boende. Skulle ett större antal BoKompaktbostäder i ett väsentligt 
större hus upplevas på samma sätt? Skulle ett område med flera hundra gröna BoKompakthus vara lika at-
traktivt? Det är kanske inte möjligt att ge ett tillförlitligt svar på detta men det verkar som om flertalet av de 
studenter som bor i BoKompakt anser att det är småskaligheten, husens form och de små gårdsrummen 
och altanerna som ger anläggningen dess kvalitet och charm. Boendet blir exklusivt genom att det bara 
finns ett fåtal lägenheter. Att det är fyra mindre huskroppar och inte ett enda stort hus med trapphus ger 
känslan av de bor i ett ”eget” hus, inte i en lägenhet.  Studenterna uppskattar att bostäder och uterum har 
ett nära samband och att det finns en omsorg i anläggningens och bostädernas utformning.
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Det är jättesvårt att säga. Just för att det är ett projekt som de har lagt mycket eftertanke i. Om 
man börjar bygga så här så kommer man säkert börja tumma lite på kvaliteten. Eller det finns risk 
att man gör det. Det är väl mest det man kunde vara rädd för att om de bygger ett stort hus med 
sådana här lägenheter. Att det slutar vara speciellt. (Intervjuperson 12)

Jag tycker att det är jättemysigt. Att alla har sin egen uteterrass. Det blir som ett minihem. 
Speciellt eftersom vi har nedervåningen, det blir som att vi har ett litet hus. Alla får en 
uteplats, ett delat utedäck. Hade det varit ett stort hus hade vi inte haft den här utegrejen på 
samma sätt. Hela konceptet med de små husen bidrar till att det känns så pittoreskt. Det är 
det som är mysigt att det är bara våra fyra hus här, som ser lite annorlunda ut. (Intervjuperson 23)

Behövs fler BoKompakt lägenheter?
Bland de studenter som har medverkat i studien finns det en stor enighet om att BoKompakt är ett bra 
studentboende och att det behövs fler lägenheter av det här slaget (figur 12). De ser BoKompakt som en av 
lösningarna på bostadsbristen för studenter och menar att det finns en efterfråga på den här typen av lägenheter. 

Det finns definitivt en marknad för det här. Och jag känner 
människor som hade varit mer kapabla än jag att bo här. 
Jag har inga som helst problem att bo här.  (Intervjuperson 3)

Jag hoppas att de kan se att det här är en lösning på ett rätt 
stort problem. Det viktigaste är att det är funktionellt och att 
det passar en students liv. Det kommer alltid finnas en stor 
efterfrågan på den här typen av lägenheter. Där man kan 
dra ner priset och ytan. (Intervjuperson 16)

Det främsta skälet för att bygga fler BoKompakt lägenheter är 
inte priset utan att det är ett hållbart sätt att bygga (figur 13), 
hållbart bl a i betydelsen att det är resurssnålt och framtidsinriktat. 

När man bor kompakt får man känna att det här är fram-
tidens boende, hållbara, små, privata alldeles tillräckligt sto-
ra. Och jag tror verkligen att om man bygger sådana här på 
lite olika håll och i olika lägen i andra studentstäder så skulle 
det absolut bli en framgång. (Intervjuperson 28)

Studenternas bedömning baserar sig på deras subjektiva 
upplevelser av att bo i BoKompakt och kanske också på 
hur besökare och vänner har reagerat när de har besökt 
lägenheterna. I vilken utsträckning det verkligen finns 
en marknad för den här typen av bostäder måste 
förstås undersökas på annat sätt men det är intressant 
att de som har erfarenhet av att bo i lägenheterna under 
en relativt lång period har en så positiv inställning till 
konceptet. 

Figur 12 Fördelning av svar på frågan om 
det bör byggas fler BoKompakt 
lägenheter (n:21)

ja
nej

lägenheterna är billiga
lägenheterna är välplanerade
de är ett hållbart sätt att bygga

Figur 13 Motivering för varför 
det skall byggas fler BoKompakt 
lägenheter (n:21)
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Slutsatser

Om man skall förlita sig på studenternas utsagor är BoKompakt ett bra studentboende.  Trots 
sin begränsade yta har bostäderna kvaliter som uppväger bristen på utrymme. Framför allt up-
pskattas bostädernas luftighet och ljus. Att bo kompakt ses av många studenter som en ut-
maning och som en inspiration till att leva mer hållbart. Det är samtidigt viktigt att påpeka 
att även om BoKompakt fungerar bra för många finns det ett fåtal studenter som inte mår bra 
av att bo på så begränsad yta, vilket inte kan negligeras. 

I sin nuvarande form har konceptet en del onödiga brister som försvårar användningen av 
de små bostäderna, t ex valet av vägg- och golvmaterial.  Det som kan ha bidragit till att 
BoKompakt ändå har ett fått ett så positivt mottagande av studenterna kan hänga samman 
med att konceptet har lyckats kombinera ett antal aspekter som är betydelsefulla för dem: att 
få en egen bostad som är liten men ändå innehåller alla funktioner och har rumslig kvalitet, 
tillgång till ett komplett kök, relativt låg hyra och dessutom ett boende som uppfattas vara 
framtidsinriktat och hållbart. Detta innebär att BoKompakt kan användas som inspira-
tion och ett föredöme för sin ambition att vara något mer än ett vanligt studentboende. 

BoKompakt är ett projekt som har fått stor uppmärksamhet. Det har fått utmärkelser för 
satsningarna på energibesparing (Energinyheter, 2015) men också kritik, bl a för sina extremt små 
lägenheter (Lundagård, 2014). Att projektet bryter mot Boverkets regelverk har bl a motiverats 
med att en bostads storlek har avgörande betydelse för byggkostnader samt resurs- och en-
ergianvändning (AF Bostäders informationsbroschyr). Men hur relevant är utgångspunkten 
att bostadsytan påverkar hyreskostnaden? Motsvarar föreskrifterna i regelverket det som 
studenter efterfrågar och kan de brister, som trots allt finns i konceptet, rättas till? 

Är utgångspunkterna för BoKompakt relevanta?
Hyreskostnaden är en viktig aspekt, både för studenter och de flesta andra bostadskonsumenter. 
Frågan är om och hur mycket hyran verkligen påverkas av att bostadsytan reduceras. Boverket har 
gjort en analys för studentbostäder där hyra och produktionskostnad har ställts mot varandra 
(Boverket, 2012). Resultatet visar att det linjära sambandet mellan årshyror och produktion-
skostnader inte är särskilt stort. Faktorer som leder till låga kostnader är en hög upprepning 
av få lägenhetstyper och byggande med volymelement. Undersökningen visar även att det 
ekonomiska incitamentet för att bygga så kallade dubbletter (”kompisboende”), det vill säga 
studentbostäder där två personer delar på kök och badrum, är begränsat. 

Men även om det är så att det finns ett tydligt samband mellan hyreskostnad och bostadsyta har 
utvärderingen visat att studenter inte självklart väljer bostad enbart efter priset. Studentbost-
aden är visserligen temporär men ändå ett hem som studenter är beredda att betala lite extra 



46

Överenstämmer regelverket med studenternas efterfrågan?
Under senare år har Boverket låtit göra två utredningar som specifikt tar upp frågor som gäller 
utformningen av studentbostäder. I Student söker bostad (2009) görs en översyn av student-
ers bostadssituation och tillämpningen av byggregler vid byggande av studentbostäder. Den 
andra, Utforma för gemenskap (2012), är en sammanställning av goda exempel för hur ge-
mensamma utrymmen kan utformas och användas. Enligt skrifterna kan 
studentbostäder göras mindre än vanliga bostäder genom att funktioner som samvaro, matla-
gning och måltider, eller delar av dessa, förläggs till gemensamma utrymmen. Samtidigt kon-
stateras att gemensamhetslokaler ofta står tomma men att de ändå behövs och att Boverket 
skall utreda hur behovet av gemensamhetsutrymmen ser ut i dag och ta fram en idébok med 
goda exempel på gemensamhetsutrymmen i studentbostäder. 

Utvärderingen av BoKompakt och även en tidigare studie av studenters bostadsönskemål 
(Dalholm, 2012) visar att studenter inte efterfrågar gemensamma utrymmen, speciellt inte 
gemensamma kök eller samvarorum. Därför är det svårt att se rimligheten i att små bostäder 
skulle kunna kompenseras med just denna typ av lokaler. Alternativet, att studentbostäder skall 
uppfylla alla de krav som gäller för bostäder i det ordinarie beståndet, är inte heller rimligt. Därför 
vilar ett stort ansvar på Boverket att för framtiden utveckla ett regelverk som till ett godtagbart pris 
tillgodoser studenternas önskemål att ha tillgång till kompletta bostäder utan kompensation i form 
av gemensamma lokaler.

Behöver BoKompakt konceptet förbättras?
Av utvärderingen att döma är flertalet studenter mycket positivt inställda till BoKompakt trots att 
konceptet har vissa brister. Studenterna har även framfört synpunkter på lösningar som inte funger-
ar och förslag på hur de skulle kunna avhjälpas. Även om de flesta menar att de trivs med bostäder-
nas storlek är det förmodligen så att en del brister hänger ihop med just storleken, t ex problemen 
med fukt och avlopp i hygienutrymmena.  Även önskemålen att ha en plats för avkoppling och 
stängbara förvaringsskåp i ettorna antyder att det kunde vara en fördel att öka bostadsytan något. 
Den största utmaningen är dock att bostäderna har byggts med dispens från tillgänglighetskraven 
och att det inte är troligt att Boverket kommer att ändra kraven på tillgänglighet i studentbostäder. 
Detta uttrycks i skriften Student söker bostad (2009)  och motiveras bl a med att det är andra 
faktorer som har större betydelse för att hyran är hög i studentbostäder. Det finns därför anledning 
att fundera över hur BoKompakt skulle kunna göras mer tillgängligt samtidigt som de värden som 
studenterna uppskattar i konceptet kan bevaras.

för om det är en bostad där de trivs. Utvärderingen har också visat att många studenter ty-
cker att hållbarhetsaspekterna är viktiga och att de försöker upprätthålla en hållbar livsstil. 
Därför vore det synd att reducera BoKompakt till att enbart handla om hyreskostnaden. I 
stället skulle framtida studentbostadsprojekt kunna ta till vara studenternas intresse för hållbarhets-
frågor och utnyttja det för att utveckla fler hållbara bostadskoncept. Studenter är ju inte bara 
intressanta i samband med utformningen av studentbostäder utan utgör en grupp som inom kort 
kommer att vara de framtida ”vanliga” bostadskonsumenterna. 
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Konkreta förbättringsförslag

I texten har en stor del av studenternas förslag till förbättringar redovisats men av skrivtekni-
ska skäl har det inte varit möjligt att redovisa alla förslag. Därför har förslagen sammanfattats 
i nedanstående lista.

•	 Mer stängd förvaring i bostäderna, t ex garderobsskåp. 
•	 Flexibelt hyllsystem för klädförvaring, gärna längs väggen under loftet i ettorna.
•	 Förrådsutrymmena placeras närmre bostaden. Storleken på förråd anpassas efter antal 

personer som bor i lägenheten, dvs de större lägenheterna skall ha större förråd än ettorna.
•	 Mer tåliga ytmaterial på väggar och golv. Framför allt är det viktigt att kunna sätta upp 

tavlor, planscher och andra typer av dekorationer.
•	 Fönster vid sovplatserna skall kunna öppnas helt (vissa kan idag bara vinklas).
•	 Persienner i utsatta fönster monteras från början (av AFB).
•	 Mer utrymme för sopsortering med fler fraktioner inne i bostäderna.

Generellt

Ettorna

•	 Ändra bostadens breddmått så att utrymmet under loftet kan utnyttjas på ett mer 
flexibelt sätt, t ex som sängplats när man är sjuk eller för en soffa att koppla av i.

•	 Mer förvaring för husgeråd, mat och kryddor.
•	 Flexibelt hyllsystem i köket som gör det möjligt påverka hyllors placering i höjd- och sidled.
•	 Plats för bestick i låda eller på väggkrokar med köksknivar och vispar. 
•	 Utökad arbetsyta genom t ex utdragbar skärbräda.
•	 En något större frys.
•	 Mer plats för sopsortering under diskbänk.
•	 Mer genomtänkt fönsterplacering och utformning så att de boende inte behöver 

känna sig lika utsatta för insyn.
•	 Möjlighet att montera bort det lilla bordet. Alternativt att det kan fällas neråt i stället för uppåt.

De större lägenheterna

•	 Sovrummen görs något större och utrustas även med djupa hyllor för förvaring av 
mer skrymmande tillhörigheter.

•	 Mer arbets- och avställningsyta i köket. 
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Utemiljön

•	 Lite större terrasser (trädäck på plan 1) och eventuellt fler bostäder som delar på ut-
edäcken. Alla bostäder skall ha tillgång till en terrass eller uteplats. 

•	 Något större planteringslådor eller en större planteringsyta som är gemensam för alla. 
•	 Mer grönska och rabatter och mindre hårdgjord yta utomhus. ”Det räcker inte att 

husen är gröna, hela området bör se mer grönt ut”. 
•	 Tydligare markering av ytor som är ”privata” uteplatser och ytor som kan utnyttjas 

gemensamt.

Information

•	 Kontinuerlig information om energiförbrukningen i bostäderna.
•	 En bättre bruksanvisning för reglering av elementen.

Hygienutrymmena

•	 Ett bredare och djupare handfat där kanten kan användas för förvaring av toalettartiklar.
•	 Handdukskrokar och någon form av permanent förvaring för toalettartiklar, t ex spegelskåp.
•	 Fästen för duschdraperi.
•	 Bättre vattenavrinning, eventuellt genom separata avlopp för dusch och handfat.
•	 En dörr som avvisar fukt.
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Bilagor

Bilaga 4 

Enkät 

Jag har valt att bo i Bokompakt för att  
(prioritera punkterna nedan från 1 till 7) 

o det är billigt 
o det är ett spännande projekt 
o jag behöver en bostad 
o det är ett hållbart koncept 
o jag tycker om området 
o det är en bra lägenhet 
o jag vill ha en ”etta” 
o

BoKompakt är ett bra studentboende  
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Köket är det som jag är mest nöjd med i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Ibland känner jag mig instängd när jag är i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Jag saknar en plats där jag kan koppla av i min lägenheten 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Jag tycker att det är bra att ha förvaring på öppna hyllor 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Slutna skåp är bättre än öppna hyllor för förvaring 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Bilaga 1
Enkät
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Jag tycker att badrummet är för litet i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Jag använder ofta de uteplatser som finns i BoKompakt  
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Ibland är jag besvärad av insyn i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Det vore bra att kunna sätta upp saker på väggarna i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Jag är nöjd med sopsorteringen i min lägenhet  
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Tycker du att det skall byggas fler BoKompakt lägenheter? 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

Om ja, är det för att (prioritera punkterna nedan från 1 till 3) 
o lägenheterna är välplanerade 
o det är ett hållbart sätt att bygga 
o lägenheterna är billiga  

Om nej, är det för att (prioritera punkterna nedan från 1 till 4) 
o badrummet är för litet 
o det inte finns behov av den här typen av lägenheter 
o det inte är ett hållbart sätt att bygga 
o lägenheten är för liten 

Allmän kommentar om BoKompakt: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

Bilaga 4 

Enkät 

Jag har valt att bo i Bokompakt för att  
(prioritera punkterna nedan från 1 till 7) 

o det är billigt 
o det är ett spännande projekt 
o jag behöver en bostad 
o det är ett hållbart koncept 
o jag tycker om området 
o det är en bra lägenhet 
o jag vill ha en ”etta” 
o

BoKompakt är ett bra studentboende  
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Köket är det som jag är mest nöjd med i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Ibland känner jag mig instängd när jag är i min lägenhet 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Jag saknar en plats där jag kan koppla av i min lägenheten 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Jag tycker att det är bra att ha förvaring på öppna hyllor 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 

Slutna skåp är bättre än öppna hyllor för förvaring 
instämmer	 	 	 	 	 	 instämmer 
helt	 	 	 	 	 	 inte alls 
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Vad studerar du? Vilken termin?

Var bor du idag? Varför har du valt att bo i det här området, denna bostadstyp? Var bodde 
du innan du flyttade hit? Bor du här själv?

Hur bodde du under din uppväxttid? Har du bott där hela din uppväxt?

Trivs du i den här bostaden? Finns det något som du uppskattar särskilt mycket? Finns det 
något som du tycker är mindre bra? 

Är bostaden lagom stor? Finns det behov av att öka/minska ytan på något utrymme? Inför 
BoKompakt

Bilaga 2
Intervjuguide för AF-bostäder (intervju 1)

Hushållet och bostaden allmänt

Vilka aktiviteter tycker du är viktiga att kunna göra i en studentbostad? 
(sova, laga mat, äta, studera, dator, TV)? 

Var äter du vanligtvis dina vardagsmåltider (hemma, ute)? Brukar du äta ihop med komp-
isar? 

Studerar du hemma eller på annan plats? Var i så fall?

Får du ofta besök av vänner? Var umgås du i vanliga fall med vänner? 

Har du kontakt med dina nuvarande grannar? Träffas ni hemma hos varandra eller umgås 
ni på annan plats? (hjälper varandra, fikar....)?

Har du någon allergi eller andra hälsoproblem som gör att du har speciella krav på bosta-
den eller den yttre miljön? Har du några vänner som har hälsoproblem som gör att de har 
speciella krav på din bostad eller den yttre miljön?

Bostadens användning

Varför har du valt att bo i BoKompakt? Vad vet du om huset och hur har du fått reda på 
det? Har du sett ritningar av din nya bostad? Besökt området – hur upplevde du det första 
mötet med huset och den bostadstyp du kommer att bo i? Var det något som blev särskilt 
positivt överraskad av? Något som verkar mindre bra?

Har du några tankar om hur det är att bo i BoKompakt? Kommer det att bli likadant eller 
annorlunda än att bo som du gör nu? Beskriv!

Inför BoKompakt
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Hur länge tänker du dig att du skall bo i BoKompakt?

Hur ser du på de idéer om hållbarhet som finns idag. Vill du själv bidra till ett mer hållbart 
samhälle? Hur?

Bidrar BoKompakt till ett mer hållbart samhälle? Hur i så fall? Skulle det kunna göras ännu 
mer ”hållbart”?

Vilka är dina viktigaste möbler eller inventarier? Är det något som du gärna vill ta med dig?

Vad betyder din bostad för dig? Tillbringar du mycket tid hemma? 
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Trivs du i den här bostaden? Är det något som är annorlunda än du föreställde dig innan du 
flyttade hit?

Finns det något som du uppskattar särskilt mycket? Finns det något som du tycker är mindre 
bra? 

Är bostaden lagom stor? Finns det behov av att öka ytan på något utrymme? Kan du tänka 
dig att minska ytan på något utrymme?

Är du nöjd med dagsljuset i bostaden? Temperaturen? Materialen?

Hur länge planerar du att bo kvar? Om flytt, vart och varför?

Bilaga 3
Intervjuguide för AF-bostäder (intervju 2)

Hushållet och bostaden allmänt:

Bostadens användning

Har ditt sätt att använda din bostad förändrats sedan du flyttade hit? Andra aktiviteter, 
annan frekvens på vistelse hemma, studier, matlagning, umgänge……..

Tillbringar du mer tid hemma nu än tidigare? Motivera!
Vad tycker du om storleken på köket? Saknar du något i köket? Utrustning? Förvaringss-
kåp? Har köket tillräckligt stora beredningsytor?

Brukar du äta ihop med kompisar? Hur fungerar kök och matplats till vid sådana tillfällen? 

Har du kontakt med dina grannar? Träffas ni hemma hos varandra?

Har du några synpunkter på badrummet? Storlek? Utrustning? Placering?

Har du tillräckligt med plats för förvaring? Är det något som du saknar förvaring för?

Vilka möbler har du skaffat dem till den här bostaden? (Rita in möblering och fotografera!!)

Är det något som du skulle vilja använda din bostad till som du inte kan nu?  Skulle du 
behöva något utrymme som kan fungera som ett komplement till din bostad?

Vad tycker du om utemiljön? Har du använt de gemensamma ytorna? Planteringslådan? 

Tycker du att BoKompakt är en bra bostad? Är det ett hållbart koncept? I vilka avseenden 
är det hållbart/icke hållbart? Om du skulle ändra något i konceptet, vad skulle det i så fall 
vara?

Vad prioriterar du – en större bostad och högre hyra eller den här mindre bostaden som 
är billig? Motivera!

Avslutande frågor
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Bilaga 4
Intervju 3 

Inleddes med att intervjupersonen fick läsa en sammanfattning av sin intervju nr 2.
Sedan kunde intervjun innehålla lite olika frågor beroende på vad som hade sagts vid den 
tidigare intervjun men målet var att följa upp om utskriften av den tidigare intervjun var 
korrekt och om det hade skett några förändringar i bostadsanvändningen under sommar-
halvåret.

I samband med intervju 3 fick studenterna även besvara enkäten individuellt (bilaga 1). 
 
Känner du igen dig i den här sammanfattningen? Har du ändrat åsikt om något sedan vi 
sågs senast?

Har det varit annorlunda att bo här på sommaren? Hur var temperaturen i lägenheten?  
Var samvaron med grannar annorlunda när det var varmt ute? Hur har du använt utemil-
jön? Grillplatsen och planteringslådan?

Har du använt din lägenhet på samma sätt?

Är det någonting som du skulle vilja förmedla som jag inte har frågat om?



Lunds Universitet
Institutionen för 
designvetenskaper

Box 118
221 00 Lund
www.design.lth.se


