
Forskare söker boende i Stockholm 

Jag heter _(name)_______ , är __(age)___ år gammal och ska börja forska på Karolinska 

Institutet. Jag har fått en doktarandtjänst på __(department that you will work for)___ 

avdeliningen och kommer att få bra inkommst. Jag flyttade hit från _(where you are from)_____ 

och söker därför ny bostad med inflytt i __(when you need the apartment)_____. Jag kommer 

att vara i Stockholm för _(how long you will stay in Stockholm)____ år och kan bo ensam, 

inneboende eller i kollektiv.  

Som du kan se,  har jag redan börjat lära mig Svenska för jag är väldigt interesserad av 

det men kan också Engelska och _(any language you know besides English)__. Jag är rökfri och 

har varken barn eller husdjur. Jag är en lugn _(gender)___ och ser mig som en skötsam, 

ordentlig person. Jag kommer att jobba mycket men tycker om att _(hobby)__ på min fritid. 

Goda referenser finns och jag berättar gärna mer om mig själv vid personlig kontakt. Tack! 

Mvh, 

__(name)______ 

 

 

TRANSLATION: 

Researcher looking for housing in Stockholm 

My name is ______, am ______ years old and will begin researching at the Karolinska 

Institute. Jag have gotten a PhD position at the Department of _________ and will have a good 

salary. I moved here from _______ and am therefore looking for a new apartment that I can 

move into in ________. I will stay in Stockholm for _______years and can live alone, with 

someone or in a collective.  

As you can see, I have already started learning Swedish because I quite interested by it, 

but I can also speak English and ________. I do not smoke and have no kids or pets. I am a quiet 

______ and see myself as a well-behaved, organized person. I will work a lot but like to ______ 

in my free time. Good references are available upon contact and I can certainly explain more 

about myself. Thanks! 

Sincerely, 

__________ 


