
 
               Institutionen för teknik och design, TD 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ett studentbostadshus för att skapa 
integration mellan studenter i ett trivsamt 

boende med större gemenskap 
A student housing to create integration between students in a 
pleasant stay with a larger spirit of togetherness 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Växjö, 2009-05-27 
15 högskolepoäng 

Examensarbete/BY9913 
Handledare: Maria Runesson, Ingenjörskompaniet AB 

Handledare: Mats Elgström, Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 
Examinator: Bertil Bredman, Växjö universitet, Institutionen för teknik och design 

Examensarbete nr: TD 008/2009 

Lina Nabioff 
Sigrid Salgueiro 

 
 



 

II 

 

Organisation/ Organization  Författare/Authors 

VÄXJÖ UNIVERSITET  Lina Nabioff 

Institutionen för teknik och design Sigrid Salgueiro 
Växjö University 
School of Technology and Design 

Dokumenttyp/Type of Document Handledare/tutor Examinator/examiner 
Examensarbete/Diploma Work Mats Elgström  Bertil Bredmar 
 

Titel och undertitel/Title and subtitle 
Ett studentbostadshus för att skapa integration mellan studenter i ett trivsamt boende med större 
gemenskap 

A student housing to create integration between students in a pleasant stay with a larger spirit of 
togetherness 

Sammanfattning (på svenska) 
 
Syftet med vårt examensarbete är att skapa ett nytt studentbostadshus där det ska finnas 
större gemenskap mellan de boende. Huset ska ha fler gemensamma utrymmen för att 
integrera studenterna för ett trivsamt boende.  

Vårt förslag riktar sig till studentbostadssituationen i Växjö där vi valt att hitta och lösa den 
invändiga utformningen för de gemensamma ytor som vi tror uppskattas mest av studenter. 
Underlaget för detta har vi fått fram genom en enkätundersökning för studenter, intervjuer 
med olika hyresvärdar för studentbostäder, internetsökningar samt med hjälp av 
kurslitteratur och våra egna tankar. Detta har gett oss en inblick om vad som önskas till ett 
trivsamt boende där vi sedan ritat vårt förslag i CAD-ritningar. 

Vi har även gjort en situationsplan för ett förslag på ett studentområde som ska placeras på 
Brände udde, som ingår i Campusvisionen 2005.  
 

Nyckelord 
BY9913, Studentboende, kollektivboende, ritningar, korridorer, lägenheter 

Abstract (in English) 
 
The aim has been to create a new student housing where there should be more 
togetherness between people who live in the residents. The house will have more common 
areas for the integration of students for a pleasant stay in Växjö. 

 
We have concentrated on finding and solving the interior design of the joint surfaces. The 
proposal consists of CAD- drawings. 

The student area is intended to be placed on the Brände udde, which is part of 
Campusvision 2005. 

 

Key Words 
BY9913, Studenthousing, collective housing, drawing, corridors, apartments 

Utgivningsår/Year of issue                    Språk/Language           Antal sidor/Number of pages 
2009                                                           Svenska/Swedish           112 



 

III 

Sammanfattning 
Syftet med vårt examensarbete är att skapa ett nytt studentbostadshus där det ska finnas större 
gemenskap mellan de boende. Huset ska ha fler gemensamma utrymmen för att integrera 
studenterna för ett trivsamt boende.  

Vårt förslag riktar sig till studentbostadssituationen i Växjö där vi valt att hitta och lösa den 
invändiga utformningen för de gemensamma ytor som vi tror uppskattas mest av studenter. 
Underlaget för detta har vi fått fram genom en enkätundersökning för studenter, intervjuer med 
olika hyresvärdar för studentbostäder, internetsökningar samt med hjälp av kurslitteratur och 
våra egna tankar. Detta har gett oss en inblick om vad som önskas till ett trivsamt boende där vi 
sedan ritat vårt förslag i CAD-ritningar. 

Vi har även gjort en situationsplan för ett förslag på ett studentområde som ska placeras på 
Brände udde, som ingår i Campusvisionen 2005.  
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Summary 
The purpose of our thesis is to create a new student housing where there should be more 
togetherness between people who live in the residents. The house will have more common 
areas for the integration of students for a pleasant stay. 

Our proposal addressed to the student situation in Växjö where we have chosen to find and 
solve the interior design of the joint surfaces that we believe is estimated most of the students. 
The basis for this, we have obtained through a questionnaire for students, interviews with the 
various landlords of student housing, internet searches and through literature and our own 
thoughts. This has given us an insight on what is wanted for a pleasant stay where we then 
designed our proposal in CAD- drawings. 
 
We have also made a position to plan for a proposal in a student area to be placed on Brände 
udde, which is part of the Campusvision 2005. 
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Abstract 
The aim has been to create a new student housing where there should be more togetherness 
between people who live in the residents. The house will have more common areas for the 
integration of students for a pleasant stay in Växjö. 

 
We have concentrated on finding and solving the interior design of the joint surfaces. The 
proposal consists of CAD- drawings. 

The student area is intended to be placed on the Brände udde, which is part of Campusvision 
2005. 
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1. Introduktion 

Detta introduktionskapitel ger läsaren en förståelse till bakgrunden, varför vi just valt 
att behandla studentbostäder. Kapitlet tar även upp syfte, mål och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
Vi är två studenter från Växjö universitet som har erfarenhet av att ha bott i 
studentlägenheter och de brister som där visat sig finnas med denna bostadsform. 
Under våra år som studenter har vi märkt uppdelningarna mellan svenska studenter 
och utbytesstudenter. Idag består de flesta korridorerna i princip endast av 
utbytesstudenter medan svenskar oftast väljer att bo för sig själva i lägenheter.  

Under det senaste året har man på ett korridorsområde i Växjö beslutat att det inte ska 
bo svenska studenter, följden av detta har blivit mer stök och förstörelse. Många 
utbytesstudenter tycker dessutom att det är synd att de endast får lära känna andra 
utbytesstudenter och få svenska studenter.  

Vi vill inte att det ska finnas uppdelningar mellan svenska studenter och 
utbytesstudenter, därför vill vi försöka förbättra och integrera studenterna, hitta 
lösningar som kan bidra till ett trivsamt boende genom fler gemensamma utrymmen. 
Studenterna ska skapa en god gemenskap med varandra och det ska finnas plats att 
umgås på. 

1.2 Syfte 
Huvudsyftet med examensarbetet är att skapa ett nytt studentbostadshus där det ska 
finnas större gemenskap mellan de boende.  

I bostadshuset skall det finnas gott om utrymmen och tillgång till många gemensamma 
rum. Syftet är att skapa ett trivsamt boende med större gemenskap. Studenternas 
gemensamma utrymmen ska utnyttjas av alla de boende. Rummen ska vara 
mötesplatser och på så sätt skapa goda relationer samt en god sammanhållning mellan 
studenterna i huset då de kan träffas oftare. De boende ska även ha möjligheter till att 
kunna välja mellan många aktiviteter att sysselsätta sig med. Det ska även finnas stora 
ytor i centralköket för att locka intresset för den gemensamma matlagningen för att på 
så sätt minska tid som går åt till allt hushållsarbete.  

1.3 Mål 
Målet är att hitta vilka gemensamma utrymmen som de flesta vill ha och att hitta de 
lösningar som skulle uppskattas mest av studenter. Vi vill utforma ett boende som 
påminner om kollektivboende och som kan locka alla typer av studenter till att vilja bo 
i en studentbostad med utbytesstudenter samt svenska studenter, där de kan få en god 
relation med varandra.  
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1.3.1 Huvudmål 

Huvudmålet är att utforma gemensamma ytor för att skapa en social plats för 
studenter i deras vardag samt att rita upp det i 3D för att skapa en vision. 
 

1.3.1.1 Delmål 1 
Första delmålet är att hitta de ytor som är uppskattade av studenter. 

1.3.1.2 Delmål 2 
Andra delmålet är att placera dessa ytor för maximal nytta och användning. 

1.3.1.3 Delmål 3 
Tredje delmålet är att skapa en vision.  

1.3.1.4 Delmål 4  

Fjärde delmålet är att placera huset på en tomt och planera dess område. 

1.4 Avgränsningar 
För att få en bra bostad kan man fördjupa sig inom många områden. Vi har valt att 
avgränsa oss till att hitta och att lösa den invändiga utformningen för de gemensamma 
ytor som finns i anknytning till studenters boende. Vårt förslag riktar sig till 
studentbostadssituationen i Växjö men det finns ett liknande mönster i andra delar av 
Sverige. Studenters psykiska hälsa är något som inte diskuteras mycket men det finns 
ett mörkertal på studenter som mår dåligt, många av dem känner sig isolerade och 
ensamma. Detta område är något vi tyvärr har behövt avgränsa på grund av att en 
intervju med studenthälsan inte gick att boka in. 

Vi har valt att inte fördjupa oss i energi- och miljötänkandet, byggnadsmaterial, den 
yttre miljön, planlösning för lägenheter samt korridorer och tillhörande förråd. 

Vårt sista delmål, det fjärde, är att skapa ett område för vårt bostadshus. I ett område 
tillkommer det mindre byggnader. Vi har valt att inte ha med plats för cyklar det får 
bestämmas i ett senare skede. 

 

 



 

3 

Lina Nabioff och Sigrid Salgueiro 

 

2. Teori 
 

2.1 Allmänt om kollektivboende 

Med kollektivboende menas bostäder med fler gemensamma ytor samt mer service än 
traditionellt boende där de boende oftast saknar släktband. I boendekollektiv ingår 
grupper som studenter, storfamiljer, pensionärer med mera. Man har sitt eget hushåll 
men samtidigt gemensamma ytor som storkök, matsal, hobbylokaler och en hel del 
andra utrymmen att kunna använda tillsammans. (Vestbro 2007 s. 1) 

2.2 Historien bakom kollektivboende  

Historien bakom kollektivboende började enligt Vestbro (2007 s.3) då även kvinnor 
ville yrkesarbeta. Det var en del kvinnor som inte längre ville stanna hemma och sköta 
allt hushållsarbete, därför kom kollektivboende att bli ett allt vanligare 
bostadsalternativ. Man kunde på så sätt lämna barnen hemma hos dagmammor som 
oftast fanns i husen samt att all mat sköttes genom ett stort centralkök i byggnaden.  

Under 1900-talets första decennier började man bygga centralkök i bostäderna för att 
kunna dela på matservicen och ha möjlighet att beställa maten istället för att laga den 
själv. Den första typen av centralkök byggdes i Köpenhamn. (Ibid s.3) 

År 1935 byggdes ett kollektivhus i funktionalistisk stil på Kungsholmen i Stockholm, 
där bostaden bestod av 54 små lägenheter med mathissar från restaurangen i 
bottenvåningen. Byggnaden bestod även av en liten butik samt ett daghem där man 
kunde ha barnen medan man jobbade. (Ibid s.4) 
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Bottenvåningen i kollektivhuset på Kungsholmen i Stockholm, där man ser restaurangen, 
butiken samt daghemmet.  Bilden är tagen från 
http://kollektivhus.nu/sidor/historia/kollhist.pdf hämtad 2009-04-03 (Vestbro 2007s.4). 

 

Efter 1935 fortsatte kollektivboendet att växa successivt då allt fler städer i Sverige 
började bygga liknande bostadshus. Under slutet av 1930-talet övergavs idén om 
mathissar medan man istället började införa allt fler gemensamma utrymmen så som 
reception, matsal, daghem, eftermiddagshem med mera. Ett exempel på ett sådant hus 
var Smaragden på Kungsklippan. Där fanns en matsal med kökspersonal som lagade 
maten för att de boende skulle slippa matplaneringen. Man kunde skaffa sig 24 
matkuponger per månad i 10 månader per år. (Ibid s.5) 

 
Efter 1938 fortsatte kollektivboendet att växa fram till 1950-talet, då denna 
boendeform gick tillbaka, eftersom den tidens ideal för kvinnor var att stanna hemma 
som hemmafruar. Däremot byggdes det under 1950-talet ett familjehotell i Hässelby 
efter en idé av byggmästaren Olle Engkvist. Huset hade 328 lägenheter, ett 
restaurangkök, en stor matsal i flera plan, en mindre matsal, festlokal, klubblokal med 
cafeteria, en bemannad reception, en kvällsöppen butik, daghem, bastu samt en 
gymnastiksal som delades med en skola som fanns i närheten.  
 
Från slutet av 1960-talet och framåt blev det allt mindre vanligt med matkuponger för 
de boende i kollektivhusen eftersom det blev dyrare att förse dem med service så som 
matservering, städning, tvätt med mera. Under denna period blev det vanligare för 
studenter att välja denna bostadsform. (Ibid s.6) 
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Under många år stod det stilla när det gällde byggandet av kollektivboenden, istället 
började det allt mer att byggas dagis och annan service i bostadsområdena. I 
lägenheterna tillfördes kyl/frys, spis och all annan anordning för bland annat 
matlagningen som underlättade allt hemarbete. Detta skedde fram till 1979 då 
kollektivhusen började komma tillbaka. (Ibid s.6 )  

I de bostadshus där det bara fanns centralkök började man istället att laga mat i egen 
regi. Man började upptäcka att det var kul att laga maten gemensamt och att det inte 
behövdes kökspersonal som förr. De andra gemensamma rummen användes av 
hyresgästerna för en stärkande gemenskap. Detta infördes även efter hand i 
universitetsstäder för studenter. (Ibid s.7) 

I nutid är det inte lika vanligt med kollektivboende. De flesta gemensamma boendena 
är studentkorridorer eller äldrevårdsboende och det finns få familjer som väljer denna 
bostadsform.  
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3. Metod 
Underlaget för examensarbetet har tagits fram genom en enkätundersökning, 
intervjuer, internetsökningar samt med hjälp av kurslitteratur. Metoden för vårt förslag 
är CAD-ritningar som finns med som bilagor och en förklarande text i resultatets 
avsnitt  

Den största delen av metoden har tagits fram genom att vi suttit och diskuterat med 
varandra och försökt skissa och få fram våra egna idéer om hur vårt 
studentdrömbostadshus ska se ut och vad det bör innehålla. Vi har också tagit hjälp av 
Campusvisionen, samt besökt området för att se hur det ser ut i dagsläget 

3.1 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metod som har använts är intervjuer med två hyresvärdar. Intervjuerna 
gjordes i skriftlig form genom e-post med en representant från varje verksamhet vid 
olika tillfällen.  

Hyresvärdarna är de två som har studentkorridorer i Växjö, Hyresbostäder i Växjö AB 
och Locellus förvaltning AB. De intervjuade är en person från kundservice på 
Hyresbostäder och en förvaltare på Locellus. Intervjufrågorna, se bilaga fem och sex, 
är fokuserade på hur studentkorridorerna och deras gemensamma utrymmen fungerar 
i dagsläget. 

3.2 Kvantitativ metod 
De kvantitativa metoder som har använts är statistik från enkätundersökning som vi 
själva har utformat på webbplatsen Relationwise.se genom ett testkonto.  

Enkäten skickades ut via e-post till nuvarande studenter samt före detta studenter som 
vi har kontakt med från Växjö universitet och andra högskolor samt universitet i 
Sverige, totalt 30 olika skolor inklusive Växjö universitet. Totalt skickades enkäten ut 
till cirka 300 personer och av dessa så var det 121 som är helt besvarade.  

De olika skolarna är:  

• Blekinges tekniska högskola 

• Chalmers tekniska högskola 
(Göteborg) 

• Göteborgs universitet 

• Högskolan i Borås 

• Högskolan i Halmstad 

• Högskolan i Jönköping 

• Högskolan i Kalmar 

• Högskolan i Kristianstad 

• Karolinska institutet 
(Stockholm) 

• Kungliga Tekniska högskolan 
(Stockholm) 

• Linköpings universitet (Campus 
Linköping och Norrköping) 
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• Luleå tekniska universitet 

• Lunds universitet (Campus 
Lund och Helsingborg) 

• Malmö högskola 

• Mittuniversitetet (Östersund) 

• Mälardalens högskola 
(Eskilstuna och Västerås) 

• Umeå universitet 

• Uppsala universitet 

• Växjö universitet 

• Örebro universitet 

3.3 Metod till ritningar och vyer 
Metoden vi har valt att göra våra ritningar och vyer är Autodesks AutoCAD 
Archiecture Desktop 2009 Educational, ADT. Vi valde ADT för att vi ville ha 
ritningar i 2D och i 3D. 2D för vanliga ritningar som visar resultatet i 
systemhandlingar och 3D för att skapa visioner genom vyer i 3D modellerna, vyerna 
finns med i avsnittet Resultat. En till anledning till varför vi just valde ADT är för att 
vi vill utveckla våra kunskaper inom programmet. 

3.4 Metod till val av plats för område 
Metoden vi har använts oss av för att välja en tomt för eventuell placering av vårt 
område är att ta del av den så kallade Campusvisionen. Kommunen har en vision för 
hur Campus ska utvecklas, se bilaga 7. Planen är att förstora Campus på andra sidan 
sjön Trummen, där man just nu håller på att bygga en bro. Vi tänkte att andra sidan 
bron är en perfekt placering för vår byggnad och utveckla förslaget till ett helt område 
och att göra visionen av förslaget starkare. 

3.5 Urval 
Urvalet blev att kontakta studenter, före detta studenter samt verksamheter som har 
anknytning till studenters boende.  

Enkäten skickades ut till personer mellan 18 till 31 år och fördelningen var jämn 
mellan kvinnor och män. Det finns ingen koppling mellan svaren och ålder eller kön. 

Det finns många bostadsförvaltare i Växjö men vi har valt att endast intervjua de två 
som är relevanta för vår studie: Hyresbostäder i Växjö AB och Locellus förvaltning 
AB. Anledningen till att det blev dessa två var för att de hyr ut till studenter samt att 
de har studentkorridorer. Det finns ytterligare tre förvaltare till studentboenden i 
Växjö men dessa valdes bort på grund av att de inte har studentkorridorer 
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3.5.1 Representativ verklighet 

Vår undersökning är representativ för verkligheten eftersom det är studenter som har 
besvarat enkäten och de är väl insatta i vilka problem som finns med olika 
boendeformer för studerande.  Majoriteten är studenter från Växjös universitet och 
resterande är eller har varit studenter på andra studieorter och känner igen sig, för det 
finns också brister på deras orter. Även intervjuerna är enligt vår bedömning 
representativa för verkligheten.  Det är hyresvärdarna som står för service och 
reparationer av studentkorridorerna och de har god insyn i hur studenterna sköter sitt 
boende och hur boendet ser ut.   

Urvalet var både strategiskt och slumpmässigt. Vi valde vilka hyresvärdar vi ville ha 
med att intervjua och slutresultatet av enkäterna är slumpmässigt de studenter som har 
valt att svara utav alla dem som fick ut enkäten. 

Intervjuerna var det strategiska, planen var att endast intervjua de relevanta 
hyresvärdarna och att få deras värderingar om studentkorridorerna. Det går att säga att 
enkäterna var strategiska med, för vi valde vilka som skulle få tillgång till den, men det 
är oväsentligt att personer som inte är eller har varit studenter vid högskolan samt 
universitet ska besvara den. Studenterna som valde att vara med och besvara enkäten 
har valt det själva och inget vi har styrt över. 

Intervjuerna är besvarade av två personer, en från varje hyresvärd. Enkäten skickades 
ut till cirka 300 personer, 178 stycken är påbörjade och 121 som slutförda enkäten. 

3.5.2 Indelning 

För enkäten finns det en indelning, svenska studenter och utbytesstudenter. Eftersom 
vi vill integrera studenterna och skapa större gemenskap så var det viktigt att få både 
svenska studenters och utbytesstudenters uppfattning om deras boende. Fördelningen 
på de besvarade enkäterna så är det 80 stycken svenska studenter samt 41 stycken 
utbytesstudenter som har slutfört enkäten och påbörjade så är det 109 respektive 69 
stycken. 

Vi kunde ha valt att endast göra en enkät på engelska men det skulle bidra till mindre 
besvarade enkäter från de svenska studenterna.  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten på mätinstrumenten är hög till viss del. Informanterna är insatta i ämnet 
och har tagit sig tiden att besvara men en del svar på både enkäterna och intervjuerna 
känns slaviga och ogenomtänkta. 

Validiteten känns relativ hög men bristande på några områden, för att de svaren som 
känns genomtänkta känns också verkliga, det finns tydliga aspekter som bevisar 
svaren. Det bristande är de som inte kunde besvaras av informatören, exempel 
fördelningen av nationaliteten på de boende i korridorer i intervjuerna (se bilaga fem 
och sex första frågan).  
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3.6.1 Kritiskt och kreativt tänkande 

Våra källor för intervjuerna är de hyresvärdar som förvaltar studentkorridorerna i 
Växjö. Den enskilda personen har vi valt att inte publicera för att ämnet kan anses 
känsligt och vi vill inte ha några tråkiga konsekvenser för dessa personer.  

För enkäten så är källorna väldigt spridda och kritik kan ges för att de inte endast var 
personer som studerar samt som har studerat på Växjö universitet. Vårt intresse har 
främst varit för situationen i Växjö men att veta hur det är i andra städer är också 
intressant.  

3.6.2 Validitet 

Validiteten är relativt hög, vi har mätt det som vi ville men har fått lite bristande svar 
på några områden. Det märks tydligt på enkäten att det finns brister i dagens boende. 
Av intervjuerna ser man tydligt att studentkorridorerna inte skötts av studenterna som 
det gjordes innan. Hyresbostäder har infört städkontrollronder och på Locellus är det 
en städfirma som sköter städningen.  
Det som brister i validiteten är att studenterna som har svarat på enkäten kanske inte 
har tänkt på ekonomin bakom ett sådant boende man vill ha. Ju större yta man har, 
både privat och delat desto dyrare blir hyran. I vårt förslag så har ett korridorsrum runt 
40 kvadratmeter samt en lägenhet 50 kvadrat totalt, vilket man ungefärligt kan 
översätta till 4000 kronor respektive 5000 kronor i hyra per månad.  

Det bristande i intervjuerna är nationaliteten. Hyresbostäder ger en siffra på 
utbytesstudenter men inte på de svenska studenterna samt freemovers. Freemovers är 
studenter från andra länder och det är framförallt de som har ökat i antal i 
korridorerna under de senaste åren, vilket bevisar att antalet svenska studenter 
minskar. Locellus gav inga siffror eftersom det inte är de som har hand om 
distributionen av korridorerna, det är International office på universitetet. Fråga tre, se 
bilaga sex, i intervjun med Locellus är om ett rykte som finns bland studenterna, där 
blir vi hänvisade till International office igen. 

3.6.2.1 Undersökning  

Undersökningen mätte det som den ansåg att göra, studenters åsikter om 
studentkorridorer samt gemensamma utrymmen och hyresvärdarnas tankar om hur 
studentkorridorerna fungerar idag.  

3.6.2.2 Mätinstrument 

Vi har valt att inte göra frågorna ledande i enkäten och intervjuerna för att 
informanterna inte ska påverkas, för det vi vill få fram är deras sanna tankar och 
åsikter. 

Eftersom intervjuerna gjordes i skriven form blev det inga följdfrågor; vår mening var 
att inte påverka den intervjuades inställning under intervjun samt sättet att svara på 
frågorna. 
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Fråga fem i enkäten är att man ska rangordna utrymmen som man anser vara viktigast. 
Val av placering på de olika alternativen kan förmodningen påverka besvararen men är 
inget vi har gjort medvetet. 

3.6.3 Reliabilitet 

För stunden så är reliabiliteten hög för att det är hur boendet är i dagsläget, om man 
upprepar undersökningen om ett par år kan resultatet se helt annorlunda ut, resultatet 
är nuet och framtiden behöver inte se likadan ut.  

Antalet på informanterna i enkäten är relativ få i jämförelse till antal studenter som 
läser på universitetet som är omkring 16000 personer. Anledningen till att reliabiliteten 
skulle brista är att informanterna endast består av studenter som ingår i våra sociala 
kretsar 

3.6.3.1 Mätinstrument 

Mätinstrumenten gav tillförlitligt utslag för att av alla de som svarade så var det flesta 
olika svar men de hade samma innebörd, några enstaka svar är oseriösa i enkäterna 
och i intervjuerna hänvisade de oss vidare. 

Stabilt utslag är det för stunden om hur det ser ut idag. Om ett par år ser situationen 
kanske helt annorlunda ut och man skulle inte alls få ett likadant resultat av 
intervjuerna och enkäterna.  

3.7 Kritik till vald metod 
Att välja enkäter och intervju som metoder innebär alltid en risk. Det är inte säkert att 
alla som deltagit i studien har gett ärliga svar på frågorna. I vårt fall har det varit en del 
oseriositet i enkäten och lite försiktiga svar i intervjuerna.  

Hade vi haft muntliga intervjuer hade vi kunnat ställa fler följdfrågor men då kommer 
även risken att den intervjuade blir påverkad och man får mindre förlitliga svar.  
 
Enkäten är mest om korridorer vilket kan ha gjort att informanterna tappade intresset 
vilket kan förklararbortfallet. En annan möjlig orsak till bortfallet kan ha varit att 
enkäten sågs som spam eller virus och att några studenter därför valde att radera 
enkäterna från sin e-post.  

Att vi har valt ADT som ritprogram till våra ritningar och vyer kan möjligen också 
kritiseras, eftersom ADT är ett program som säljs allt mindre.  

3.7.1 Fel i utredningen 

Att vi inte endast har studenter samt före detta studenter vid Växjö universitet går att 
diskuteras och man kan anse att det ger ett fel utslag i utredningen. Vi anser att det var 
bra att även få svar på hur det ser ut i andra städer och om man anser det här som ett 
allvarligt problem borde det tas upp i högre former. 
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Det stora bortfallet i enkäten är synd och en miss, när vi skickade ut enkäten hade vi 
kunnat formulera oss annorlunda för att skapa större intresse för ämnet och minska 
risken för misstankar om virus. Frågorna kunde även dem ha formulerats på ett annat 
sätt för att få fler helt besvarade och inte bara de första frågorna.  

Vi kunde ha väntat en stund med att skicka enkäten tills vi hade gjort klart 
avgränsningar och läst på mer om enkäter. Det hade varit intressant att veta exakt 
fördelningen på ålder, kön, utbildning och skola.  

Wikipedia.se är ett uppslagsverk som vi har använt. Tillförlitligheten kan diskuteras 
eftersom det är allmänt folk som kan skriva förklaringarna, men det vi har använt är i 
mer allmänt syfte. 

Campusvisionen är ett projekt som börjar tar form, bron över Trummen är strax klar. 
Men det skrivna dokumentet är från år 2005 och kan kännas lite ålderdomlig.  
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4 Genomförande 

Kapitlet går igenom förberedelser och genomförandet av mätningarna som har gjorts, 
vilket är intervjuer och enkätundersökning. Deltagandet i mätningarna är konfidentiellt 
utförda. Metoderna för att göra ritningarna och att planera bostadsområdet tas också 
upp. 

4.1 Mätinstrument 

Instrumenten som har använts är intervjuer samt en enkätundersökning. Intervjuerna 
genomfördes för att få hyresvärdarnas åsikter och tankar. Enkäten skickades ut för att 
ge oss en inblick av studenternas åsikter. Enkäten finns på bilaga ett och två, på 
svenska respektive engelska och sammanställningarna av dem under bilaga tre och 
fyra. Intervjuerna med svaren finns med på bilaga fem samt sex för de olika 
hyresvärdarna. 

Valet var enkelt, en enkät är lätt att få ut till många, för att sedan göra en 
sammanställning och se vad majoriteten tycker.  

4.1.1 Intervju 

Möjligheterna med att intervjua hyresvärdarna var att man kunde få en uppfattning om 
hur de tycker att studenter fungerar som hyresgäster. Begränsningarna som gjordes för 
intervjuerna var att enbart fråga om hur bostadsformen korridor fungerar samt hur 
dess gemensamma utrymmen används. 

4.1.2 Enkät 

En enkätundersökning har gjort via Internet och besvarats av 121 personer, enkäterna 
och sammanställningarna av resultaten finns på bilaga ett till fyra. De som svarat är 
nuvarande studenter samt före detta studenter, både svenska och utbytesstudenter från 
Växjö och andra delar av Sverige. Frågorna var angående studentkorridorer, dess 
gemensamma utrymmen och hur de fungerar idag samt eventuella förbättringar som 
kan göras. 

Compact living finns med i enkäten eftersom den skickades ut innan avgränsningar 
utfördes. Att få in compact living kan vara en fortsatt studie i framtiden.  

Enkäterna finns med som bilagor, bilaga ett på svenska samt i bilaga två på engelska. 
Frågorna är i de flesta fall ja eller nej frågor, där informanterna har fått motivera om de 
svarar nej. En av frågorna är att man ska rangordna de olika alternativen, olika 
utrymmen man kan ha gemensamt, från viktigt till mindre viktigt. Därefter kan man 
skriva till om det var något man saknar men ändå tycker är viktigt att införa.  
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4.1.3 Ritningar 

Formen på en byggnad begränsas bara av fantasin, men vårt val var att ha en enkel 
form, med raka linjer. Förbestämt sedan vi fick idén var att byggnaden skulle ha både 
korridorer och lägenheter och att vi skulle specialisera oss på de gemensamma 
utrymmena. Utav våra ritningar som ritas upp i 3D kan man ta ”kamerabilder” och 
spara dem som fotografier som vi sedan har lagt in bland resultatet för att förtydliga 
resultatet till texten.    

4.1.4 Område 

Brände udde är en tomt som är placerad i närheten av det befintliga Campus. Det som 
skiljer Brände udde och Campus åt är sjön Trummen. Idag finns det en bro över 
Trummen för att föra dessa två platser närmare varandra.  

Växjö kommun har en framtidsvision för hur Campus ska breddas ut och en första 
etapp är just denna bro. Planen är att bredda Campus gränser på området på andra 
sidan Trummen. I planen ingår en tågstation för att öka tåg kommunikationen men 
även bostäder och lokaler för universitetsverksamhet på detta område.  

4.2 Konfidentiellt 

Enkätundersökningen är helt konfidentiellt utförd, vilket innebär att det inte går att 
spåra något av svaren till en person. I resultatet av intervjuerna har vi inte med några 
namn och dokumenten som användes är borttagna för att inte leda fram till den 
intervjuade personens namn. 

4.2.1 Förberedelser 

Förberedelser innan vi började med uppsatsen var att leta efter litteratur och 
användbar fakta, vi har använt oss mycket av böcker om hur man skriver uppsatser. 
Böckerna vi har använt är: 

• Studentens skrivhandbok, Schött Kristina, 2007 

• Att genomföra examensarbete, Höst Martin, 2006 

• Att skriva en bra uppsats, Rienecker Lotte, 2006 

• Uppsatser och rapporter - med eller utan uppdragsgivare, Paulsson Ulf, 1999 

Vi har även haft ett annat examensarbete, Att anpassa ett småhus till prefab, Svensson 
Kennie, 2008, som vi har kollat på lite som stöd och hjälp av utformningen av vårt 
examensarbete. Arbetet är från Växjö universitet samt vår institution.  
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Via internet har vi hittat kollektivhusens historia, en hemsida, Relationwise.se, för att 
göra enkäten på och hittat andra relevanta uppsatser genom Divaportal.org. Vi har 
även besökt alla korridorer samt en hel del av studentlägenheterna på Campus, Växjö, 
där vi studerat de olika bostadsformerna.  

Inför att börja med ritningarna har vi diskuterat och skissat fram en form som vi 
tyckte passade. Möte med vår handledare som har gett oss feedback och inspiration. 
Nedladdning av programmet behövdes göra på de datorerna vi blev tilldelade på 
företaget, Ingenjörskompaniet. 

Vi har besökt platsen ett antal gånger där vi uppmärksammat befintliga kulturminnen 
som ska finnas med i tankarna när man planerar upp området. Kulturminnena är en 
vattenpump och en jordkälla. En bäck i närheten av vägen finns även som man bör ha 
med i tankarna.  

 

   
Vattenpump, 090514 Jordkällare, 090514 Bäck, 090514 
 

Våra erfarenheter är att ha bott i studentlägenheter och en av oss har även bott i en 
studentkorridor ett år. Erfarenhet av intervjuer och enkäter är inte så stora. I tidigare 
uppsatser samt arbeten har intervjuerna gjorts muntligt, denna gång var första gången 
för oss båda att göra de skriftligt. Det var första gången som vi gjorde en 
enkätundersökning digitalt och inte analogt. Digitalt var en stor förenkling, bara att 
skicka en länk och för sammanställningen görs det direkt av hemsidan.  

4.2.2 Undersökning 

Undersökningen görs för att vi inte är helt nöjda med hur studenters boende är i 
dagsläget. Idag är det stora uppdelningar mellan utbytesstudenterna och de svenska 
studenterna och det är dålig gemenskap i överlag mellan studenterna i deras 
bostadshus. Det sker kontroller i korridorerna för att det ska hållas rent, vilket inte bör 
behövas. Intervjuerna och enkätundersökningen gjordes för att se om det endast var vi 
som hade denna uppfattning, om det fanns fler brister som vi inte har sett samt andras 
tankar och åsikter. 
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4.2.2.1 Enkät 

Innan vi kunde skicka ut enkäten behövde vi veta vad vi ville fråga om, förstå hur 
hemsidan, Relationwise.se, fungerade och sedan skapa själva enkäten. Enkäten görs 
genom att bestämma vad det är för typ av fråga man vill ställa, tabell, fritext med mera, 
samt fyller i frågan och utformar hur svarsalternativen ska se ut. Sedan så fortsätter 
man med resten av frågorna och innan man kan skicka ut behöver man aktivera 
enkäten.  

När man aktiverar enkäten får man en länk som leder till själva enkätundersökningen, 
där man sedan skickar ut länken till informanterna. 

4.2.2.2 Intervju 

Innan vi hörde av oss till våra informanter bestämdes vilka frågor vi ville ställa. 
Frågorna är grundade på våra värderingar, funderingar och rykten som har kommit 
fram. Intervjuerna är genomförda skriftligt genom e-post. 

4.2.2.3 Ritningar 

Ritningarna är det som visat vårt förslag på bästa sätt, för det ger en tydligare bild än 
vad en text gör men vi hade en lång process framför oss innan vi kunde börja rita 
förslaget i ADT. Det gällde att ha en klar bild av hur huset skulle se ut och att samla in 
all material samt åsikter från informanterna. Efter en massa diskussioner och skissande 
bestämde vi en form och kunde börja rita.  
 
Grundtanken var att vi ville ha separata korridorer till lägenheterna och 
korridorsrummen och en central mötesplats. Ganska snabbt insåg vi att vi skulle ha de 
flesta gemensamma utrymmen på bottenplan och det private resterande plan.  
 
Nästa ritning var festlokalen och tvättstugan. Vi ville få ut festandet till en annan plats 
så att de som vill ha lugn och ro inte störs av festande i bostadshuset. En extern 
tvättstuga innebär att ingen i bostadshuset störs sig av bullret och att det ger tvättid 
senare på dygnet. 
 
Miljöhus och situationsplanen var det sista vi gav oss på att utforma. Miljöhuset är 
framräknat att det ska passa för 48 personer. Situationsplanen arbetade vi fram efter 
tomtens form och vi tycker att det passar perfekt att ha det lite rundat mellan husen för 
att känslan av gemenskap ska framhävas. 

4.2.2.4 Område 

Området studerades för att se hur och var vi kunde placera studentbostadshusen.  
Innan vi studerade området läste vi igenom Campusvisionen som kommunen har och 
bestämde en tomt på området. Området som är nämnt innan i uppsatsen är på andra 
sidan Trummen.  
 
Att vi valde Brände udde var för att vi gillade formen längs sjön och visionen är att 
utöka Campus gränser. Bränd udde är den tomten man kommer till när man går över 
bron, vilket är den bästa platsen för att utöka Campus. 



 

16 

Lina Nabioff och Sigrid Salgueiro 

 

4.2.3 Databehandling 

Mätningarnas resultat visar tydligt att det finns brister som behöver förbättras vilket vi 
vill komma med ett förslag på. Via enkäten fick vi reda på om det fanns speciella 
utrymmen som kan hjälpa till för att stärka gemenskapen och från intervjuerna fick vi 
ut hur de utrymmen som finns idag används och fungerar.  

Resultaten av mätningarna behandlas genom att det påverkar resultatet på vårt förslag 
på det som ska förbättras och efterfrågas. 

4.2.3.1 Enkät 

Sammanställningen gjordes genom ett knapptryck på webbplatsen som erbjuder 
enkätundersökningar. Det är statistiskt via diagram och procentuellt.  

Sammanställningen finns med i bilagorna tre och fyra för svenska respektive engelskt 
resultat. En sammanfattning har även gjorts i resultatet under 5.1 och 5.2 

4.2.3.2 Intervju 

Frågorna och svaren finns med på bilaga fem och sex för respektive företag. 
Sammanställningen gjordes genom att skriva ihop det till en text som finns med under 
resultat, 5.3 samt 5.4. 
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5. Resultat 

5.1 Resultat enkät 

Resultatet skiljer sig inte mycket från den svenska och engelska enkäten, detaljerad 
sammanställning finns på bilaga tre och fyra. Könsfördelning och ålder har inte 
beaktats. 

5.1.1 Svenska enkäten 

Med en liten andel på 49,40% mot 50,60%, så ville de flesta inte bo i korridorer. 
Huvudanledningen till detta var att de inte vill dela kök med andra, då det oftast är för 
många på ett och samma kök samt att det blir stökigt och smutsigt, istället vill de ha 
sitt privata utrymme.    

Större delen av studenterna som besvarade enkäterna kan tänka sig att bo i en byggnad 
där det både finns studentkorridorer och lägenheter. Det är okej att bo granne med 
utbytesstudenter. Den lilla skaran som inte kan tänka sig detta angav att de inte ville bo 
kollektivt på grund av följderna av alla fester, hög ljudnivå och stökigheten.
  

Compact living som vi nu valt att avgränsa fick ett positivt resultat. 30,86% anser att 
det är en för trång boendeform eftersom ytorna oftast blir mindre än vad de borde 
vara och att de behöver ha mer utrymme för att känna sig hemma.   

När det gäller de gemensamma utrymmena så är det många som påpekat att ett 
gemensamt kök saknades i listan och anser det som det viktigaste. Utifrån 
rangordningen av alternativen som fanns med så blev resultatet att det viktigaste är 
underhållsrum och därefter kommer festlokal, gym, bastu och som minst viktigast 
solarium. 

5.1.2 Engelska enkäten 

När det gäller den engelska versionen var det stor andel som kunde tänka sig bo i 
korridor, 87,76% och 12,24% som inte ville. Det negativa med en korridor enligt 
utbytesstudenterna är att korridorer bidrar till mycket ljud, liten privat yta samt orena 
kök. Som i den svenska versionen så kan en stor del tänka sig att bo i en byggnad med 
korridorer och lägenheter samt vara granne med en svensk student. Ingen motiverade 
vad som är dåligt med korridorer och lägenheter under ett och samma tak. Motivering 
angående att bo granne med en svensk student var att de oftast är mer motiverade till 
studierna och behöver lugn och ro, medan en del av utbytesstudenter är här för fest 
och mer eller mindre på semester.  
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Compact living ansågs bra av de flesta medan en mindre skara var emot 20,93%, 
eftersom de tycker att man behöver sitt eget utrymme. Rangordningen på de 
gemensamma utrymmen blev det samma som i den svenska enkäten, underhållsrum, 
festlokal, gym, bastu och till sist solarium. 

5.2 Intervjuerna  

Intervjuerna med de olika hyresvärdarna genomfördes för att få en inblick i hur 
korridorerna fungerar samt sköts i dag. 

5.2.1 Hyresbostäder 

När vi frågade Hyresbostäder angående hur de tycker korridorerna fungerar i dagsläget 
gällande städning, förstörelse och sammanhållningen mellan de boende, svarade de att 
korridorerna fungerar mycket bättre numera sedan Hyresbostäder i höstas införde en 
rundtur i korridorerna varje vecka. Nuförtiden går de runt till samtliga korridorer och 
granskar städning, eventuella felanmälningar med mera i de gemensamma utrymmena. 
Oftast träffar de några studenter som de kan föra en dialog med om det behövs. Vad 
det gäller sammanhållningen mellan de boende vet de ingenting om hur denna ser ut.  

 

Gällande fördelningen mellan antalet svenska studenter och utbytesstudenter svarade 
representanten från Hyresbostäder att de har 253 korridorsrum och att av dessa bebos 
109 av utbytesstudenter och resterande av svenska studenter samt freemovers1.  

 
Vi ställde även frågan om korridorsboende har förändrats något jämfört med för 10 år 
sedan. På denna fråga svarade Hyresbostäder att den största förändringen är att antalet 
freemovers har ökat mycket under dessa år.  

 

På frågan om hur användningen av de gemensamma utrymmena så som allrum, kök, 
tvättstugor och bastu fungerar svarade de att de inte riktigt vet hur mycket bastun 
används, men att övriga gemensamma utrymmena används så gott som möjligt av alla. 
Deras bokningssystem fungerar bra då de idag infört ett elektroniskt bokningssystem 
till alla korridorsrum för tvättstugan. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att intervjun med Hyresbostäder resulterade i att vi fick 
någorlunda god inblick i hur korridorerna fungerar idag. Det vi bland annat fick reda 
på är att de flesta rummen på Campus består av utbytesstudenter samt freemovers och 
att det endast är en mindre skara som är svenska studenter.  Detta borde ändras enligt 
oss, så att det istället blir jämt fördelat. 

                                                      

1 Internationell student som har tagit sig till ett lärosäte utomlands på egen hand, utan 
utbytesavtal med ett universitet i hemlandet. (Källa: Wikipedia.se 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Freemover, hämtat 2009-04-30)  



 

19 

Lina Nabioff och Sigrid Salgueiro 

 

5.2.2 Locellus 

När vi frågade Locellus hur fördelningen mellan antalet svenska studenter och 
utbytesstudenter ser ut i dagsläget i deras korridorer svarade de att fördelningen av 
nationaliteterna sköts av Växjö universitet och att Locellus inte är inblandade. 

På frågan om hur de tycker korridorerna fungerar i dagsläget gällande städning, 
förstörelse och sammanhållningen mellan de boende, svarade de att städningen av 
korridorerna numera sköts av ett städbolag för att få en bra kvalité. Skadegörelse 
sammanfaller ofta med festligheter. Det kan vara söndersparkade fönster i dörrar, 
möbler i tv-rum som vandaliserats, korridorbelysningar som tas sönder med mera. De 
flesta skadegörelserna sker inomhus.  
 
På frågan om hur användningen av de gemensamma utrymmena så som allrum, kök, 
tvättstugor och bastu fungerar svarade de att de gemensamma utrymmena används av 
de flesta men att bastun är lite mindre frekventerad. Bokningssystemet till tvättstugan 
har även varit utslaget under våren på grund av skadegörelse så den är under 
reparation. 
 
När det gäller vilka utrymmen som är populärast bland de boende och som används 
mest tycker de att allrummet (tv-rummet) dominerar eftersom man ser detta via slitage 
och nedsmutsning och därför är det den självklara mötesplatsen. 
 
Vi frågade vad Locellus själva är mest nöjda med i korridorerna. Det var att de målade 
om alla korridorer, trapphus och allrum sommaren 2008. Nya möbler köptes in av 
universitetet, för att skapa en bättre trivsel. Vad de är mindre nöjda med är att alla inte 
inser att de flesta boende är väldigt skötsamma och vill ha en lugn och trivsam 
boendemiljö. 
 
På sista frågan om något hade kunnat förbättras i Locellus korridorer svarade de att de 
har ett nära samarbete med universitetet och att de jobbar gemensamt för att skapa 
bättre boende för studenterna.   

Sammanfattningsvis gav intervjun med Locellus – i likhet med intervjun med 
Hyresbostäder – en inblick i hur studentkorridorerna fungerar.  
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5.3 Bostadshus 

Studentbostadshuset består av fyra våningar. Huset har stora gemensamma ytor för att 
det ska bli lättare att skapa möten mellan människorna som bor där. Det finns 
samtidigt möjlighet till avskildhet då man känner för att vara för sig själv. 
Bottenvåningen består av ett café, kök, allrum/tv-rum, spelrum med biljardbord och 
sällskapsspel, hobbyrum samt ett gym. Övriga våningar består av korridorsrum och 
lägenheter med bibliotek och studierum placerade i mitten. Rummen vi valt att ha med 
är de som uppskattades mest av alla som varit delaktiga i enkäten.  

 

 
Bottenvåningen 

 

 
Våning 2-4 
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Bibliotek samt studierummen på övervåningarna 

 

När man stiger in i huvudentrén känner man ett stort välkomnande. Den stora entrén 
består av en centralpunkt i byggnaden där det finns tillgång till ett café . Caféet sköts 
växelvis mellan de boende. De har anordnat en lista på ansvariga där en gång i veckan 
varje fredag en av lägenhets/korridors längor ansvarar för att hålla caféet öppet. De 
brukar antingen köpa varorna eller baka själva, för att kunna tjäna en extra slant. När 
café- verksamheten drivs är alla andra studenter i närheten välkomna. På så sätt går 
verksamheten att driva då det alltid finns folk.  

 

 
Caféet, runda bord och soffor för ingen ska behöva sitta ensam 
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Caféet 

 

Caféet har en mysig känsla och fyller även ett socialt syfte då bord och stolar är gjorda 
så att ingen ska behöva sitta själv. Det är lätt för alla att komma in i ”gänget” även om 
man inte känner någon där och på så sätt lockar det de flesta för att lära känna nya 
människor.  

Direkt till vänster om caféet ligger det gemensamma köket. Köket är stort och rymligt 
så alla ska kunna laga mat tillsammans. De boende brukar ha temakvällar med 
maträtter från olika delar av världen då halva huset bebos av utbytesstudenter. När de 
har lagat maten drar de för draperiet för köksdelarna för att sedan skapa en mysig plats 
i mitten med levande ljus. Detta har skapat en stor förståelse för andra kulturer och 
väckt nyfikenhet för andra länder. 

 
Köksbordet med draperierna  
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En del av köket 

 

Till höger om caféet ligger gymmet som är till för alla. De som bor i byggnaden har 
gratis gymkort medan allmänheten kan köpa gymkort. Gymmet är det enda som ligger 
på Campus och har därför väckt stort intresse då alla i närheten väljer gymmet.  

 

 
Gymmet  
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Gymmet 

 

 
Gymmet  

 

Delen som befinner sig i axiell riktning från entrén består av ett hobbyrum där de 
boende har tillgång till instrument och en scen för eventuella spelningar samt akvarell- 
färger för målning med mera. Allt som gör en sysselsatt då man känner för att man 
inte har något att göra. De i byggnaden har skapat olika föreningar där de träffas en 
gång i veckan och ägnar sin tid åt sina intressen. 
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Hobbyrummet  

 

Går man sedan vidare i rummet finns ett spelrum med tillgång till biljardbord samt 
sällskapsspel. I själva spelrummet finns ett sista rum som består av en stor 
projektorduk samt stora mysiga soffor för filmkvällar. Rummet används även då det är 
stora engagemang så som Eurovision Song Contest, Världs Mästerskapen/ Europeiska 
Mästerskapen i fotboll, vanliga fotbollskvällar, Olympiska spelen med mera. Det är ett 
stort och härligt tryck då alla är från olika länder och man hejar på just sitt lag.    

 

 
Spelrummet  
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Tv rummets soffor 

 
Tv rummets projektorduk  

 

På övre planen ligger de privata rummen som består av korridorsrum samt enskilda 
lägenheter.  

Varför just dessa är placerade där är enkelt, det ska vara lätt att se vilka aktiviteter som 
pågår när man kommer hem och locka alla genom att se vad som pågår. På övre 
våningarna har man även tillgång till studierum och biblioteksrum . Rummen ligger 
avskilt så man aldrig ska behöva bli störd då man behöver fokusera sig på sina studier.   
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Korridorsrum  

 

Lägenhet  

5.4 Tillbyggnader 

5.4.1 Festlokal 

De boende har tillgång till en stor festlokal då de vill anordna olika fester. Varför just 
lokalen inte ligger i själva bostadsbyggnaden är för att inte störa de andra då man till 
exempel behöver studera samt att slippa skadegörelser och nedsmutsning i 
bostadshuset. Detta har underlättat en hel del då man alltid kan hålla sin fest oavsett 
vilken dag det är på veckan utan att störa de andra. Tanken bakom att den ligger ute är 
också för att alla inte har intresserat av att festa. Då ska man inte behöva dras in av de 
andra. Man ska kunna välja själv om man vill vara med eller inte men att alla ändå är 
välkomna.  
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Hela festlokalen 

 
Soffor och högtalare i festlokalen 

 
Soffor, mixerbord, hörlurar samt mikrofon i festlokal 
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5.4.2 Tvättstuga 

Tvättstugorna ligger belägna nära till hands, utanför vid festlokalen. Varje byggnad har 
tillgång till två rum.  

 
Hela tvättstugan 

 

Tvättmaskiner, strykbräda och tvättho i tvättstugan 
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Grovtvättmaskin, torktumlare samt torkskåp i tvättstugan 

5.4.3 Miljöhuset 

Miljöhuset är även det placerat tillsammans med festlokalen samt tvättstugorna. Dessa 
tre hus ligger i närheten av bostadshuset.  
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5.5 Kvarter Världen 

 
Hus 1= Huvudbyggnaden, Hus 2 och Hus 3= Bostadshus, F= festlokal, M= Miljöhus, T= 
Tvättstuga, HP= Handikappsanpassad parkeringsplats, P= Parkeringsplats G= Gräs, A= Asfalt 

 

Vi har valt att även göra en situationsplan för ett förslag på ett studentområde som ska 
placeras på Brände udde, vilket ingår i Campusvisionen 2005. Platsen är lämplig 
eftersom det idag byggs en bro som går över Trummen och är planerad för 
universitetsverksamhet. Det planeras även en tågstation och fler bostäder för att 
utvidga Campus gränser. 

Huset som beskrivits hittills är hus nummer ett. Huset är huvudbyggnaden och 
placerad i mitten. Hus två och tre ser likadana ut men saknar café samt gym på 
bottenvåningen och har därför extra lägenheter där gymmet annars skulle ha varit. 
Köket är större i dessa hus då de boende är fler. Platsen där caféet finns i 
huvudbyggnaden består av soffor och bord att umgås på i de andra husen. Festlokalen, 
som alla tre husen har tillgång till, har vi valt att placera centralt.   

Omgivningen kring huset är naturskönt och det finns ett flertal fina grillplatser vid 
sjön. Detta har bevarats så att studenterna även kan ha olika mötesplatser utomhus.  
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6. Analys 
Ser man tillbaka på kollektivboendes historia kan man se stora likheter mellan vårt 
boendeförslag och de kollektivboenden som byggdes under 1930-talet. Förr fanns det 
fler dagliga verksamheter i byggnaden så som restaurang, daghem med mera, se bild 
s.4. Idag finns det stora köket kvar men det är ingen restaurangverksamhet, 
matlagningen gör de boende själva. Eftersom dåtidens kollektivhus var mer riktade till 
familjer innan så fanns det daghem. Dagens kollektivboenden är oftast äldreboenden 
och studenthem och har inte det utrymmet. Istället har man idag större privata 
utrymmen som man inte delar på.  

I vårt bostadshus har vi inspirerats av att ha de flesta gemensamma utrymmena på 
bottenplan och extern verksamhet med en modern tappning som ett gym och ett café. 
Den externa verksamheten är även för allmänheten, speciellt för att locka studenter 
från andra bostadshus till att vilja umgås. 
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7. Diskussion 
Slutresultatet är vi nöjda med och tycker det är synd att det är något som antagligen 
inte kommer att byggas. Dagens hus ska byggas snabbt, billigt och ytteffektivt. Denna 
typ av byggnad kan även byggas till äldreboende och familjer. I ett sådant fall krävs 
omarbetning och de gemensamma utrymmena kan bytas ut till något som passar till 
målgruppen. 

Alla företag är vinstinriktade, dessutom ska vinsten ske så fort som möjligt. För att få 
vårt förslag till ett verkligt bygge behövs ett företag som vill satsa och ser mer än ren 
vinst i pengar. Vårt område är för att integrera studenter, öka gemenskapen och få 
dem att må bättre. Det behövs mer utrymmen för sociala händelser och inte bara 
pubar för festandet. Ett sådant här hus går inte att finansiera på ett vanligt sätt utan 
här krävs att universitetet ser ett stort internationellt reklamvärde i att Campusområdet 
finns ett väl fungerande gästboende för internationella studenter. 

 I slutresultatet har vi även sett till att det finns ett flertal studierum. Många studenter 
känner att det är svårt att koncentrera sig hemma, man har tv, dator och städning som 
lockar mer, speciellt under tenta perioder, därför behövs det fler platser för att studera 
på. Universitetsbiblioteket räcker inte, det är runt 16000 som pluggar på Växjös 
universitet och på tredje planet i nya delen av biblioteket rymmer 300 personer. 
Självklart finns det fler byggnader än biblioteket och fler får plats i biblioteket men det 
var en liten liknelse.  

Vi har valt att rikta in oss på den invändiga miljön och de gemensamma utrymmena. 
En fortsatt studie av denna uppsats är att få compact living i de privata delare, på så 
sätt blir den totala boarean mindre och hyran billigare, vilket kan skapa ett större 
intresse i dagens samhälle. Ett alternativ på en fortsatt studie är att rikta in sig på den 
yttre miljön och vad man kan göra där för fler naturliga mötesplatser för att umgås och 
skapa kontakter. Studenters psykiska hälsa är något som inte är uppmärksammat idag, 
det var en del vi hade tänkt ha med men en intervju med studenthälsan blev inte av. 
Många studenter känner sig väldigt isolerade och mår dåligt. Den psykiska hälsan hos 
studenter är något som går att studera mer i och kan få samhället att förstå att man 
behöver satsa mer än i pengar på boenden.  

 Informanterna som inte studerar vid Växjö universitet känner igen problemen. 
Förslaget vi har kommit fram till behöver inte bara gälla i Växjö men vi har gjort ett 
bostadsområde i förslaget och det är placerat samt anpassat till en tomt i Växjö. Dialog 
har gjorts efter enkäten med många informanter för att det har väckt ett intresse och 
de har velat veta mer om uppsatsen. 

Ett byggprojekt kan inte få ett riktigt resultat förrän det är färdigställt och de boende 
har flyttat in. Eftersom vi vill påverkas studenterna genom deras boende till något 
bättre går det inte att se ett resultat av detta förrän det är beprövat.  
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8. Slutsatser 
Vi har ritat ett studentbostadshus som består av fyra våningar med stora gemensamma 
utrymmen. De gemensamma utrymmena är tänka för att det ska bli lättare att skapa möten 
mellan de boende samt försöka integrera utbytesstudenter och svenska studenter. 
Bottenvåningen består av ett café, kök, allrum/tv-rum, spelrum med biljardbord och 
sällskapsspel, hobbyrum samt ett gym. Övriga våningar består av korridorsrum och 
lägenheter med bibliotek och studierum. 

Huset har även tilläggsbyggnader så som tvättstuga, miljöhus samt festlokal . Vi har valt att 
placera festlokalen i ett eget hus för att ingen ska behöva bli störd av högljuda fester och att 
man slipper skadegörelser samt nedsmutsning i bostadshuset.  

Situationsplanen är ett förslag på ett studentområde som ska placeras på Brände udde, 
vilket ingår i Campusvisionen 2005. Omgivningen runt omkring är naturvänligt med fina 
grillplatser nära sjön samt vacker natur.  
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BILAGA 1 (antal sidor: 4) 
Enkät, svenska 

 

Hej! 

  

Vi är två tjejer i gruppen, Lina Nabioff och Sigrid Salgueiro. Vi ska börja skriva 
vår kandidat uppsats inom programmet Byggteknik med inriktning 
byggnadsutformning. 

  

Syftet med vårt examensarbete är att utforma ett nytt studentboende för att 
integrera svenska studenter med utbytesstudenter (dvs. införa en centralpunk i 
byggnaden). Därför vill vi höra dina åsikter om vad som behövs förbättras. 

  

Vi skulle vara tacksamma om du ville ge oss några minuter och besvara denna 
enkät som är relaterade till studentbostäder. 

 

  

 

Skulle du kunna tänka dig att bo i korridor? 

 Ja 

 
Nej 

 

Om nej, varför? 

____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 



 

  

 Kan du tänkta dig att bo i ett bostadshus där det finns både 
korridorer och vanliga lägenheter? 

 Ja 
 Nej 

 
 

Om nej, varför? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

Kan du tänkta dig att bo granne med en utbytesstudent? 

 Ja 
 Nej 

 

Om nej, varför? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 
 
 
 



 

  

Anser du att compact living är en smart boendeform för studenter? 
(takmonterad loftsäng, hopfällbara bord osv.) 

 Ja 
 Nej 

 

Om nej, varför? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

Rangordna dessa utrymmen 1-5, 1=viktigast och 5=minst viktigt. 

 1 2 3 4 5 

Underhållsrum      

Festlokal      

Gym      

Bastu      

Solarium      

 

 

 

 

 



 

  

Tycker du det saknas något utrymme i frågan ovan? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 



 

  

BILAGA 2 (antal sidor: 4) 
Enkät, engelska 

 

Hey! 

  

We are two girls in the group, Lina Nabioff and Sigrid Salgueiro. We will start 
writing our bachelor thesis within the program. Building Technology with 
Specialization in Architecture, with focus on construction 

  

The aim of our thesis is to design a new student housing suitable for both 
Swedish and Erasmus student comfort (i.e. recreational centres, hall, etc with 
integrating living apartments).  Therefore with the present state or situation of 
student housing, we will want to hear your view on improvement possibilities 
that you think will be necessary in this regards.  

  

Furthermore, we would grateful if you would lend us few minutes of your time 
in answering this questionnaire that are related to student housing.  

 

 

 

 Would you like to live in a corridor? 

 Yes 
 No 

If not, why? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



 

  

Would you like to live in a residential building with corridors and student 
apartments? 

 Yes 
 No 

 

 If not, why? 

_____________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Can you imagine living next door to a Swedish student? 

 Yes 
 No 

 

If not, why? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 



 

  

Do you consider that compact living is a smart accommodation for students? 
(roof-mounted loft bed, folding table, etc.) 

 Yes 
 

 
 

No 
 

If not, why? 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Rank these options 1-5, 1 = most important and 5 = least important. 

 1 2 3 4 5 

Maintenance 
Rooms      

Party-local      

Gym      

Sauna      

Solarium      

 
 

 



 

  

 

Something you miss and want to add above? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________
 



 

  

BILAGA 3 (antal sidor: 11) 
Resultat, svenska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relationwise
Visa resultat. Excel presentation
NAMN Moderna studentbostäder med 

en tvist
SKAPAD AV Sigrid Salgueiro och Lina 

Nabioff
PUBLICERAD DEN 2009-03-24 15:46:24
BESKRIVNING  

Förväntat antal 0
Påbörjade undersökningar 109
Avslutade 80



 

  

 
2 Skulle du kunna tänka dig att bo i korridor? Antal Procent 

 1. Ja 41 49,40% 
 2. Nej 42 50,60% 
 Totalt 83 100% 
 Medelvärde 1,51  
    
    

3 Om nej, varför?   
 1.     
    
    

4 
Kan du tänkta dig att bo i ett bostadshus där det finns både 
korridorer och vanliga lägenheter? Antal Procent 

 1. Ja 71 86,59% 
 2. Nej 11 13,41% 
 Totalt 82 100% 
 Medelvärde 1,13  
    
    

5 Om nej, varför?   
 1.     
    
    

6 Kan du tänkta dig att bo granne med en utbytesstudent? Antal Procent 
 1. Ja 79 96,34% 
 2. Nej 3 3,66% 
 Totalt 82 100% 
 Medelvärde 1,04  
    
    

7 Om nej, varför?   
 1.     
    
    

8 
Anser du att compact living är en smart boendeform för studenter? 
(takmonterad loftsäng, hopfällbara bord osv.) Antal Procent 

 1. Ja 56 69,14% 
 2. Nej 25 30,86% 
 Totalt 81 100% 
 Medelvärde 1,31  
    
    

9 Om nej, varför   
 1.     
    
    

10 Rangordna dessa utrymmen 1-5, 1=viktigast och 5=minst viktigt. Antal Procent 
 10.1 Underhållsrum   
 1. viktigast och 5=minst viktigt. 36 45,00% 



 

  

 2. 1 11 13,75% 
 3. 2 11 13,75% 
 4. 3 7 8,75% 
 5. 4 15 18,75% 
 6. 5 0 0,00% 
 Totalt 80 100% 
 Medelvärde 2,43  
 10.2 Festlokal   
 1. viktigast och 5=minst viktigt. 7 8,75% 
 2. 1 30 37,50% 
 3. 2 16 20,00% 
 4. 3 21 26,25% 
 5. 4 6 7,50% 
 6. 5 0 0,00% 
 Totalt 80 100% 
 Medelvärde 2,86  
 10.3 Gym   
 1. viktigast och 5=minst viktigt. 9 11,25% 
 2. 1 22 27,50% 
 3. 2 18 22,50% 
 4. 3 21 26,25% 
 5. 4 10 12,50% 
 6. 5 0 0,00% 
 Totalt 80 100% 
 Medelvärde 3,01  
 10.4 Bastu   
 1. viktigast och 5=minst viktigt. 12 15,00% 
 2. 1 13 16,25% 
 3. 2 17 21,25% 
 4. 3 26 32,50% 
 5. 4 12 15,00% 
 6. 5 0 0,00% 
 Totalt 80 100% 
 Medelvärde 3,16  
 10.5 Solarium   
 1. viktigast och 5=minst viktigt. 19 23,75% 
 2. 1 10 12,50% 
 3. 2 8 10,00% 
 4. 3 6 7,50% 
 5. 4 37 46,25% 
 6. 5 0 0,00% 
 Totalt 80 100% 
 Medelvärde 3,40  
    
    

11 Tycker du det saknas något utrymme i frågan ovan?   
 1.     
    



 

  

 

 

 
3 Om nej, varför? 

 1.   

 
först och främst för att jag tycker om att bo själv. jag vill inte heller inte dela tex kök med andra dels för 
att det är jobbigt och dels för att alla kanske inte håller efter diskning mm. 

 Nej fyfan 

 För högljutt, saknar att ha eget kök. 

 vill ha mitt eget kök 

 
För mycket folk som är på "genomresa" och inte bryr sig om städningen. För att få kontakter behöver 
man bara bjuder på sig själv och vara engagerad någonstans. Campus har ju många erbjudanden 

 töligt att dela kök med andra personer, för mycket liv, förliten personlig yta 

 Vill ha ett eget kök 

 Vill ha eget kök m.m 

 Är van att bo ensam och inte så glad i att dela varken kök eller toalett med en annan.   



 

  

 helst vill jag inte dela kök med någon annan 

 Jag har inte mitt egna boende där. 

 Jag vill ha mitt eget utrymme och känna att jag kan vara för min själv. 

 
Jag tycker inte om att dela kök/toa/dusch med andra människor, utan uppskattar att kunna ha mitt 
eget boende.  

 Blir för mycket smuts och stök. Lite slibbigt. 

 Jag skulle inte klara av att dela kök med en massa andra studenter. Är alldeled för pedantisk för det. 

 

Mitt privatliv är otroligt viktigt för mig. Korridorsboende skulle inte bara störa mina studier, utan också 
rent ut sagt mig. Jag skulle inte orka med det ständiga ljudet av folk och fester, även om det är trevligt 
att lära känna nya människor. 

 jag är folkskygg 

 Vill ha mitt eget kök och badrum 

 För att jag själv verkligen vill ha mitt eget och inte delat så som man har i en korridor! 

 Tycker det är för stökigt och trångt. 

 Gillar ej att dela toa samt kök med andra personer då jag inte vet hur deras mat hygien är. 

 klarar inte av folk som snor varandras mat och snuskar i köket. 

 Vill ha min egen lägenhet med ett eget kök. Prioriterar privatlivet framför det sociala livet. 

 gillar o bo lite avskilt o inte så nära inpå andra. 

 vill bo ensam 

 Jag vill ha lugn och ro, eget boende. Inte dela kök med andra. Det blir så stökigt, äckligt och otäckt. 

 
För ofräscht. Allt bygger på att man ska lita på varandra, vilket innebär att många inte tar sitt ansvar. 
Man måste ha ett fungerande system. 

 Behöver lugn och ro. Vill inte dela kök med någon annan. 

 För trångt och skulle inte tycka om att dela kök 

 Vill inte dela kök med massa främmande människor .  

 
Jag har vant mig vid att bo i egen lägenhet. Hade det gällt min första bostad så hade jag kunnat tänka 
mig att bo i korridor. 

 Vill ha eget kök 

 kök och gemensamma ytor brukar leva ett eget liv i form av bakterier 

 
Har bott i korridor förut. Var alltid ostädat och äckligt i kök och allrum. Fanns visa som aldrig städade 
undan efter sig.  

 Jag hade nog gjort det om jag var yngre när jag började plugga! Bra sätt att träffa folk! 

 

Jag vill gärna ha mitt eget badrum o kök känns lite ofräscht att duscha i samma bad som all annat folk 
o det är ganska äkligt att behöva städa köket från rester som folk lämnar innan man ska själv börja 
laga mat.  

 Vill ha ett privatliv. Har bott i ett kollektiv innan, det räckte. 

 Sunkiga kök. 

 
Skulle förmodligen störas för mkt av de andra i korridoren samt att jag tycker det verkar jobbigt när 
det är korridorsfest att bo där 

 vill inte plocka efter andra.... 

 Vill ha något som e mitt eget. 

 

 



 

  

 

 
5 Om nej, varför? 

 1.   

 Nej fyfan 

 se tidigare. Problem med städningen av gemensam utrymme 

 Korridor är för mig mycket slappare och stökar mer tillsammans. 

 Korridorer för sånt oväsen 

 Kan tänka mig att det blir mycket "spring" i korridorer. 

 vill bo ensam 

 Det kan också vara roligt att ha ett ställe där det alltid finns folk, i närheten. 

 Kanske, om det var lugnt. 

 
kommer inte att gå att blanda vanliga lägenheter med korridorer. städning och ordning kommer att bli 
ett problem. 

 För rörigt. 



 

  

 

 

 
7 Om nej, varför? 

 1.   

 Nej fyfan 

 gillar inte andra kulturer 

 orkar inte med för mkt festande 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

9 Om nej, varför 
 1.   

 Nej fyfan 

 
i så fall för att d inte e tillräckligt bekvämt. men d e viktigt att man har space där man ska bo länge.     
annars ja 

 Ja, om det innebär att det blir mindre hyra som följd av mindre kvm. 

 
man behöver plats, ljus och luft. Det handlar om ork och trivsel. Trivs man mår man bra och mår man 
bra når man lättare bra studieresultat. 

 loftsäng suger, för jobbigt att klättra up och ner från dem 

 
det beror på, finns många smarta lösningar men tycker jag inte att man ska behöva bo på jätte liten 
yta bara för att man är student. 

 Är lite för mycket av en lyxgrabb för att uppskatta sådant;) 

 
För jag tror man behöver lite plats i sitt hem dels där man kan sitta och plugga och framförallt för att 
slappna av från skolarbetet.  

 
För det som inte har några problem med att dela rum med andra och som vill spara pengar så e det 
en bra lösning. 

 

Tycker det är svårt att få lugn och ro i sådana lägenheter och dessutom går jag i sömnen. 
Tycker det är bättre att ha få saker och stilrent. 

 Vill tillägga att om man bor i compact living-situation ska även priset anpassas efter detta.... 

 
Jag tycker inte standarden på lägenheter ska vara annorlunda än vanliga ettor. De kostar ju lika 
mycket! 

 
Studenter behöver också utrymme! De flesta studenter är lata av naturen och tycker det blir jobbigt i 
längden 

 
billigt men jag föredrar att kunna röra på mig lite samt att bjuda hem kompisar... bodde på 24kvm förut 
och enligt mig var det på gränsen till förlitet. 

 

Under korta perioder är det det, och man kan ju minska på kostnaden för bo-yta. En kostnad som är 
svår för en student att handskas med. Dock behöver man känna sig hemma, trygg och nöjd med sin 
bostad och sitt liv för att kunna få maximal nytta av sina studier. För många är detta svårt att uppfylla 
med ett litet rum som känns temporärt. 

 ingen borde bo så.. 

 varför? 

 Det är ju upp till studenten själv, vissa tycker om det, andra inte. 

 
Ja om det medför större yta att ha andra saker på men inte för att göra det möjligt att bo i för små 
lägenheter som under 22m2 

 Har svårt att se att det är en lämplig boendeform för någon. Hellre korridor med stora allmänna ytor. 

 
Det bidrar ofta till att ytan minimeras för mycket, så att man inte kan ha flera av möblerna utfällda 
samtidigt. Då går det inte att ha t ex en TV. 

 för trångt. inte tillräkling mycket space 

 

Det fungerar säkert alldeles utmärkt, men då måste det vara för en student som inte är hemma så 
mycket. Jag menar varför tror alla att studenter bara vill ha ett litet utrymme att leva på? Kök i hallen 
är faktiskt inte så nice i mer en ett halvår. Pluggar man på ett ställe i mer än säg tre år så kanske man 
vill ha en bra lägenhet, inte liten. 

 Trångt 

 Vi är inga djur, man behöver utrymme för att kunna stimulera sig för studierna 

 bara för att man är student ska man inte bo med sämre standard.  

 Låter jobbigt att behöva fälla ihop saker hela tiden 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

11 Tycker du det saknas något utrymme i frågan ovan? 
 1.   

 

Tvättstuga 
Uteplats/Grillplats eller dyl 
Kök som gör det möjligt till gemensam matlagning om det gäller korridorsboende 

 inte som jag kan komma på nu. 

 gemensam uteplats 

 
en riktigt stor garderob, är ju omöjligt att få plats med alla kläder. funderar starkt på att kasta ut min 
sambo så jag kan göra om hennes rum till en walk-in. 

 
I fråga fem- det är smart att ha lägenheter med loftsängar, det ger mer utrymme i lght. 
ps. lycka till med arbetet. 

 Köket anser jag allra viktigast. 

 
Ett gym hade varit grymt att ha på campus. festlokaler skulle jag gärna att det fanns ett par till med 
lagom storlek som man t ex kunde hyra för en billig penning 

 studierum? 

 
En inbjudande utemiljö för att kunna umgås tillsammans även utanför byggnaden. Även ett 
välplanerat kök som underlättar för gemensam matlagning hade varit trevligt.  

 Simbassäng kanske? Grillplats. 

 Gemensam balkong för de boende kanske? 

 
Gemensam toalett är väldigt oviktigt. 
Kök? 

 gemensam tvättstuga Vs egen tvätt utrustning i lägenheten? 

 för min del nej! menar jag är ju ingen student... :P 

 Studierum? datarum? 

 arbetsrum/bibliotek 

 Tvättstuga 

 KÖK 

 Kök och Badrum kanske, fall det är avsätt för koridorrum. 

 Studie/konferansrum 

 nej 

 pluggrum 

 Matplats någon stans att äta tillsammans.. 

 

 

 



 

  

Bilaga 4 (antal sidor 8) 
Resultat, engelska 

 

 

 

 

 

 

 

Relationwise
Visa resultat. Excel presentation
NAMN modern student apartments with 

a twist
SKAPAD AV Sigrid Salgueiro
PUBLICERAD DEN 2009-03-24 16:27:56
BESKRIVNING

Förväntat antal 0
Påbörjade undersökningar 69
Avslutade 41



 

  

 

2 Would you like to live in a corridor? Antal Procent 
 1. Yes 43 87,76% 
 2. No 6 12,24% 
 Totalt 49 100% 
 Medelvärde 1,12  
    
    

3 If not, why?   
 1.     
    
    

4 
Would you like to live in a residential buildings with corridors and 
student apartments? Antal Procent 

 1. Yes 38 84,44% 
 2. No 7 15,56% 
 Totalt 45 100% 
 Medelvärde 1,16  
    
    

5 if not, why?    
 1.      
    
    

6 Can you imagine living next door to a Swedish student? Antal Procent 
 1. Yes 43 95,56% 
 2. No 2 4,44% 
 Totalt 45 100% 
 Medelvärde 1,04  
    
    

7 If not, why?   
 1.     
    
    

8 
-Do you consider that compact living is a smart accommodation for 
students? (roof-mounted loft bed, folding table, etc.) Antal Procent 

 1. Yes 34 79,07% 

 
2. No 

9 20,93% 
 Totalt 43 100% 
 Medelvärde 1,21  
    
    

9 If not, why?   
 1.     
    
    
    



 

  

10 Rank these options 1-5, 1 = most important and 5 = least important. Antal Procent 
 10.1 Maintenance Rooms   
 1. 1 15 38,46% 
 2. 2 7 17,95% 
 3. 3 4 10,26% 
 4. 4 6 15,38% 
 5. 5 7 17,95% 
 Totalt 39 100% 
 Medelvärde 2,56  
 10.2 party-local   
 1. 1 10 25,64% 
 2. 2 10 25,64% 
 3. 3 3 7,69% 
 4. 4 11 28,21% 
 5. 5 5 12,82% 
 Totalt 39 100% 
 Medelvärde 2,77  
 10.3 Gym   
 1. 1 6 15,00% 
 2. 2 4 10,00% 
 3. 3 17 42,50% 
 4. 4 8 20,00% 
 5. 5 5 12,50% 
 Totalt 40 100% 
 Medelvärde 3,05  
 10.4 Sauna   
 1. 1 4 10,26% 
 2. 2 8 20,51% 
 3. 3 11 28,21% 
 4. 4 12 30,77% 
 5. 5 4 10,26% 
 Totalt 39 100% 
 Medelvärde 3,10  
 10.5 Solarium   
 1. 1 5 12,82% 
 2. 2 3 7,69% 
 3. 3 5 12,82% 
 4. 4 5 12,82% 
 5. 5 21 53,85% 
 Totalt 39 100% 
 Medelvärde 3,87  
    
    

11 Something you miss and want to add above?   
 1.   
    
    
    



 

  

  

3 If not, why? 
 1.   

 Inte min grej 

 to much noises 

 
Sharing kitchen between 12 people for most of the people is not so nice, even if living in a corridor 
you can meet more people. 

 

Because I prefer to use private stuffs  
For example I don't like use public dishes 
in the public kitchen and when I go 
to home of my friend in the corridor and 
I checked the kitchen I fount it very messy 
and with lot of dirty dishes that I don't like 
it never 

 I think there is not enough privacy in corridor   

 because i want to have my own kitchen 



 

  

 

 

 

5 If not, why? 
 1. 

 



 

  

 

 

7 If not, why? 
 1.   

 
I guess a swedish student need quite and tranquility to study but i need parties and music as erasmus 
student :s 

 only next to Lina!! (it s a joke) 

 only if it is a girl. Preferably beautiful. Most preferably- Lina :) 

 



 

  

 

 

 

9 If not, why? 
 1.   

 it makes me stress , if buy something , couldn't find suitable area to put it 

 we need space! 

 we need space 

 i need space 

 all these mechanisms will always break down 

 no space for orgies 

 but it depends on individual perspective. 

 

 



 

  

 
 

 

11 Something you miss and want to add above? 
 1. 
 Kitchen of corse 
 In a corridor you need a kitchen for everybody. 
 A kitchen, and it shood be bigger than those ones we are having to day 
 Kitchen would be nice 
 A kitchen, bigger and not so many that has it together. 
 Its not so nice when 16 persons are using the kichen together, less pepole on one kichen. 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 5 (antal sidor 1) 

Intervjufrågor Hyresbostäder med svar 
_______________________________________________________________________ 

Lite allmänt om examensarbetet 

Vi har valt att skapa ett studentboende för att öka trivsamheten och på så sätt få en större 
gemenskap mellan de boende. Studentbostadshuset ska bestå av både studentlägenheter 
samt korridorsrum men att alla har tillgång till gemensamma utrymmen.  
Vi har inte så stor uppfattning om hur korridorerna sköts idag. Därför hade det underlättat 
om vi fick en bättre uppfattning om hur just era korridorer fungerar. 
_______________________________________________________________________ 

 

1. Är det jämt fördelat när det gäller antal svenska och utbytesstudenter i era 
korridorer? 
Vi har totalt 253 korridorsrum.  Av dessa bebos 109 av utbytesstudenter. 
Resterande bebos av svenska studenter samt freemovers. 

 
2. Hur tycker ni era korridorer fungerar idag när det gäller: städning, förstörelse och 

sammanhållningen mellan de boende? 
Korridorerna fungerar mycket bättre numera, sedan vi i höstas införde en 
rondering varje vecka. Vi går då runt till samtliga korridorer och kollar städning, ev. 
felanmälningar mm i gemensamma utrymmen. Oftast träffar man även på några 
studenter som man kan föra en dialog med om det behövs.  Vad gäller 
sammanhållningen mellan de boende har jag inget svar på. Detta får ni nog ta 
direkt med studenterna. 
 

3. Har korridors boende förändrats något jämfört med för 10 år sen? 
Förutom ovanstående är nog den största förändringen alla de freemovers som 
kommit hit och ständigt ökar. 

 

4. Används de gemensamma utrymmena så som allrum, kök, tvättstuga och bastu? 
Används de av alla och funkar bokningssystemet?  

 
Hur mycket bastun används kan jag inte säga, men övriga gemensamma utrymmen 
används naturligtvis av så gott som alla. Bokningssystemet fungerar bra, då vi 
numera har ett elektroniskt bokningssystem till alla korridorsrum. 
 

 

 

Tack för att du tog din tid! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Lina och Sigrid 



 

  

Bilaga 6 (antal sidor 2) 

Intervjufrågor Locellus med svar 

___________________________________________________________________

Lite allmänt om examensarbetet 

Vi har valt att skapa ett studentboende för att öka trivsamheten och på så sätt få en 
större gemenskap mellan de boende. Studentbostadshuset ska bestå av både 
studentlägenheter samt korridorsrum men att alla har tillgång till gemensamma 
utrymmen.  
Vi har inte så stor uppfattning om hur korridorerna sköts idag. Därför hade det 
underlättat om vi fick en bättre uppfattning om hur just era korridorer fungerar. 

___________________________________________________________________ 

 
Frågor: 
 

1. Hur ser fördelningen ut i era korridorer när det gäller antal svenska samt 
utbytesstudenter? Och hur stor procentsats skulle ni säga är svenska studenter? 

 
Fördelningen av nationaliteterna sköts av Universitetet, där är vi inte 
inblandade. 

 
2. Hur fungerar era korridorer idag när det gäller: städning förstörelse och 

sammanhållningen mellan de boende? 
 
Städningen av korridorer sköts numera av ett städbolag för att få en bra kvalité. 
Det som tas sönder sammanfaller ofta med festligheter. Det kan vara 
söndersparkade fönster i dörrar, möbler i tv-rum som vandaliserats, 
korridorbelysningar tas sönder m.m. Den mesta skadegörelsen sker inomhus. 

 
3. Vi har hört genom utbytesstudenter att det helst endast skall bo en person från 

varje nationalitet i varje korridor, stämmer detta och iså fall varför?  
 
Se svar 1. 

 
4. Används de gemensamma utrymmena så som allrum, kök, tvättstuga och bastu? 

Används de av alla och funkar bokningssystemet?  
 

De gemensamma utrymmena som ni nämner används av de flesta, bastun är 
nog lite mindre frekventerad. Bokningssystemet till tvättstugan har varit utslaget 
under våren pga. skadegörelse, är under reparation. 

 
5. Vilket/Vilka gemensamma utrymmen är populärast bland de boende? Vilka 

utrymmen används mest? 
 

Om man ser till slitage och nedsmutsning så är säkert allrummet (tv-rummet) 
den självklara mötesplatsen. 



 

  

 
6. Vad är ni själva mest nöjda med i era korridorer? 
 

Sommaren 2008 målades alla korridorer, trapphus och allrum om i nya moderna 
kulörer. Nya möbler till allrummen inköptes av Universitet, för att skapa en 
bättre trivsel. 

 
7. Vad är ni mindre nöjda med? 
 

Alla inser inte att de flesta boende är väldigt skötsamma och vill ha en lugn och  
trivsam boendemiljö. 

 
8. Något som hade kunnat förbättras? 

 
Vi har ett nära samarbete med Universitetet och jobbar gemensamt för att 
skapa bättre boende för eleverna. 

 
 
Tack för att du tog din tid! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Lina och Sigrid 

 

 

 

 



 

  

Bilaga 7 (antal sidor 2) 

Campusvisionen 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  

 

 



 

  

 



 

  



 

  



 

  

 



 

  

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 



 

  

 



 

  



 

 



 

  

Bilaga 8 (antal sidor 2) 
Ritningsförteckning 
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Bilaga 9 (antal sidor 14) 
Ritningar 
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