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Tusentals studenter saknar
hemförsäkring – utan att veta om det
Terminsstarten vid universitet och högskolor är här och i samband med det
flyttar tusentals studenter hemifrån. Oavsett om man bor i studentrum,
inneboende eller i egen lägenhet är hemförsäkringen ett viktigt skydd om
olyckan skulle vara framme. Trots det saknar tusentals studenter
hemförsäkring. Många utan att veta om det. Detta visar en ny
Novusundersökning från Trygg-Hansa. Försäkringsexperten reder ut vad som
gäller för studenter som flyttat hemifrån.
Försäkringsbolaget Trygg-Hansa har inför terminsstarten genomfört en
undersökning om hemförsäkring bland studerande i åldrarna 18-29 år.

Undersökningen visar att nästan var tionde student (9 procent) som har flyttat
hemifrån inte har tecknat hemförsäkring.
– Det är rent ut sagt skrämmande att så många står helt utan hemförsäkring.
De här studenterna är inte bara blottade för de kostnader som exempelvis
brand, vattenskador eller inbrott kan innebära. De står även helt utan
ansvarsskydd som är en av de viktigaste delarna i en hemförsäkring, säger
Håkan Franzén, hemmets försäkringsexpert på Trygg-Hansa.
Undersökningen visar att fler än fyra av tio studenter som har flyttat hemifrån
och tecknat hemförsäkring anser att skydd vid brand är det viktigaste skyddet
i tecknat hemförsäkringen (44%), tätt följt av skydd om för saker som går
sönder i hemmet (33 %) samt skydd vid inbrott (33 %).
Skadestånd/ansvarsskydd kommer först på femte plats med endast 10 %.
– Ett skadestånd kan ödelägga ens ekonomi för långt tid framåt. Om man
skadar en person kan det handla om miljonbelopp. Samtidigt känner många
inte till att skyddet ingår i en hemförsäkring, säger Håkan Franzén.
Föräldrarnas hemförsäkring ger inget skydd
Bland de studenter som har flyttat hemifrån och inte har tecknat
hemförsäkring menar hälften (47 %) att de omfattas av sina föräldrars
försäkringar. 31 procent säger att de inte har skaffat hemförsäkring för att de
fortfarande är skrivna hos föräldrarna och 16 procent uppger att föräldrar har
en försäkring som inkluderar studenten. Av de oförsäkrade har nästan var
femte student (18 %) som flyttat hemifrån glömt att teckna försäkring.
– Att man är skriven hos sina föräldrar innebär att man som utflyttad student
står helt utan hemförsäkring, man måste skaffa en försäkring ny för den nya
bostaden. Skulle exempelvis ett inbrott, vattenskador eller en brand ske i den
nya bostaden blir man utan ersättning och hjälp men du saknar även
reseskydd, överfallsskydd och dessutom skydd vid cykelstöld som kan vara
viktigt för studenter, säger Håkan Franzén.
Expertens främsta försäkringstips till studenterna:
•
•

Flyttar du till en annan ort för att studera måste du teckna en
egen hemförsäkring.
Om du studerar på den ort där du bor men väljer att flytta till en

•

•

•
•

egen bostad, måste du teckna en egen hemförsäkring.
Du som flyttar för att studera vid universitet eller högskola ska
vara folkbokförd på studieorten. Glöm inte att göra en
flyttanmälan till Skatteverket.
Om du och några av dina studiekompisar väljer att dela bostad,
måste alla normalt ha varsin hemförsäkring. Det finns dock
försäkringsbolag, som kan teckna en hemförsäkring som gäller
för alla.
Bor du kvar hemma hos dina föräldrar och studerar på samma ort
gäller deras hemförsäkring för dig.
I och med att studenter ofta har ansträngd ekonomi bör du
jämföra olika försäkringsbolag för att säkerställa att du får den
bästa försäkringen till bästa pris. Stirra dig inte blind på priset
utan ta dig verkligen tid och gå igenom försäkringsvillkoren i
lugn och ro.

I Sverige studerar finns 291 070 universitets- och högskolestudenter i åldern
18-29 år. Källa: Universitetskanslerämbetet
För mer information, kontakta gärna:
Håkan Franzén, Hemmets försäkringsexpert, Trygg-Hansa
Telefon: 0701-68 33 87, mail: hakan.franzen@trygghansa.se
Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Trygg-Hansa under
perioden 1–7 juli 2021. Novus genomförde totalt 1032 intervjuer, vilket gav
en deltagarfrekvens på 50%. Målgruppen var personer som studerar 18-29 år.
Undersökningen genomfördes via webbintervjuer i Novus slumpmässigt
rekryterade Sverigepanel som ger representativa resultat.
Har du flyttat hemifrån?
Ja: 73 %
Nej: 27 %
Har du tecknat en hemförsäkring för ditt nuvarande boende?
Ja: 88 %
Nej: 9 %
Vet ej: 3 %
Vad var viktigast för dig när du tecknade din försäkring?
Skydd vid brand: 44 %

Skydd om saker i hemmet går sönder: 33 %
Skydd vid inbrott: 33 %
Ersättning vid stöld/förlust av ägodelar utanför hemmet: 24 %
Skadeståndsskydd/ansvarsskydd: 10 %
Reseskydd: 7 %
Annat: 5 %
Vet ej: 13 %
Av vilken/vilka anledningar har du inte tecknat någon hemförsäkring?
Jag är fortfarande skriven hemma hos mina föräldrar: 31 %
Jag har glömt att skaffa en: 18 %
Mina föräldrar har försäkring som inkluderar mig: 16 %
Jag är medförsäkrad via min sambos hemförsäkring: 12 %
Jag behöver ingen: 6 %
Det är för dyrt: 6 %
Jag trodde det ingick i hyran: 1 %
Annan anledning: 12 %
Vet ej: 9 %

Trygg-Hansa har gjort skillnad i människors liv sedan 1828 och ingår idag i
en av nordens största skadeförsäkringskoncerner; Försäkringsgruppen
Codan/Trygg-Hansa. Vi ger människor möjlighet att leva sina liv fullt ut och
skapar trygga förutsättningar för företag att växa. Vi erbjuder mer än bara
försäkringar. Genom service som avlastar hjälper vi till både när olyckan är
framme men även i förebyggande syfte för att minimera risker och undvika
skador.
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