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Kapitel 1 
Boendeformer

Film 1: Inledning 
En pappa och hans dotter pratar med varandra. De sitter i soffan hemma i 
vardagsrummet. Dottern har sin dator på bordet. Hon tittar i datorn efter en 
lägenhet.
 Dottern hittar en lägenhet hon vill ha. Hon visar sin pappa och berättar hur 
mycket lägen heten kostar i hyra. Lägenheten är en hyresrätt.    
 Hon frågar sin pappa vad skillnaden är mellan hyresrätt och bostadsrätt. 
Pappan för klarar att en hyresrätt är en bostad man hyr. En bostadsrätt är en 
bostad man köper.

Film 2: Vad ingår i hyran? 
I en hyresrätt ingår flera saker i hyran. Värme, vatten och sophämtning är 
exempel på vad som ingår. Du behöver inte betala extra för det. Kyl, frys och 
spis ingår också i hyran. Ibland ingår el och kabel-tv. 

Film 3: Bostadsbidrag 
En pappa och hans dotter pratar med varandra. Dottern säger att hon tycker 
att 4 500 kronor är hög hyra. Hon tycker att det är dyrt.  
 Pappan säger att hon kanske kan få bostadsbidrag. Hon är ung och har låg 
inkomst. Därför tror han att hon kan få bostadsbidrag.  
 Pappan säger också att det är bra att skriva upp alla inkomster och utgifter. 
Han tycker att hon ska göra en budget.    
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Berätta: 

•  Hur bodde du i ditt födelseland? Vem ägde bostaden? Vad betalade du i hyra? 
Bodde du tillsammans med någon eller några? Om du svarade ja, vilka? 

•  Vad tänkte du när du kom till Sverige första gången och såg alla hus? Var något 
annorlunda? Om du svarade ja, vad var annorlunda? 

•  Hur bor du nu? Är det i ett höghus, i ett radhus eller i en villa? Hur hittade du 
bostaden? Vad är bra med din bostad? Vad är mindre bra? Vill du flytta? Om du 
svarade ja, berätta varför. Hur vill du helst bo?

Diskutera:

•  Vad är viktigast med en bostad? Är det kostnaden, storleken, läget eller vad?  

•  Är det viktigt att ha bra grannar? Hur ska en bra granne vara? Vad tycker du  
att man kan låna av en granne?

•  Vilka fördelar finns med att: Bo i hyresrätt? Bo i bostadsrätt? Bo i villa?  
Bo i lägenhet? Bo ensam? Bo tillsammans med flera?  

•  Vilka nackdelar finns med att: Bo i hyresrätt? Bo i bostadsrätt? Bo i villa?  
Bo i lägenhet? Bo ensam? Bo tillsammans med flera? 

Berätta:

•  Vad ingår i hyran eller avgiften där du bor? Är det något som ingår som du blev 
förvånad över? Vilken utrustning finns i din bostad? Är det något du saknar? 
Vad ingick i hyran i landet där du är född?

Diskutera:

•  Vilka tycker du ska få bostadsbidrag? Hur mycket tycker du att man ska få 
tjäna för att få bostadsbidrag?
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