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inledning.
Vi står återigen inför en terminsstart där bostadssituationen för regionens
studenter är krisartad. Vissa studenter tvingas att tacka nej till sina
utbildningsplatser på grund av att de inte hittar någonstans att bo. Andra
tvingas in på en otrygg andrahandsmarknad där ett runtﬂyttande mellan
kompisars soffor är en vardag.
Men den svåra bostadssituationen för regionens studenter handlar
inte bara om att enskilda individer får sina drömmar krossade. Den
handlar också om Stockholms utveckling och tillväxt. Stockholm riskerar
att lida brist på 73 000 högutbildade år 2030. För att säkra den framtida
kompetenstillförseln och regionens konkurrenskraft måste vi fortsätta att
rekrytera studenter till regionen. Möjligheten till en bostad är en av de
viktigaste förutsättningarna för att lyckas. För vem vill egentligen ﬂytta
till en stad där du hinner avsluta dina studier innan du ens är i närheten
av en studentbostad?
Eller är studenter i själva verket bortskämda? Handlar det bara om
ett gäng ungdomar som vill bo billigt innanför tullarna? Nej, detta är en
mytbild som ofta målas upp kring studenters bostadssituation. I denna
rapport sticker vi hål på den överdriften. Vi visar bland annat att de
senaste enkäterna som gjorts med studenter pekar på att en majoritet av
studenterna kan tänka sig en restid till sina studier på en halvtimme - eller
mer. Närhet till lärosäte och kollektivtraﬁk värderas dessutom högre än
ett centralt läge.
Vi är många som ser bristen på studentbostäder som ett reellt hot mot
Stockholms utveckling. Sten Nordin, ﬁnansborgarråd i Stockholm, Stefan
Attefall, Civil- och bostadsminister, och Stockholms handelskammare
talar alla numera om bostadsbristen som en av Stockholms, och därmed
också landets, största utmaningar. Men det är dags för politiker och
beslutsfattare att verkligen ta tag i problemet. Frågan måste än högre upp
på den politiska dagordningen. Vi har nämligen inte råd att neka studenter
en bostad. Inte bara för den enskilda students skull, utan framförallt för
Stockholms fortsatta utvecklings skull.

LINA GLANS
Ordförande
Stockholms studentkårers
centralorganisation.
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förutsättningar.
DEMOGRAFI.

EN BOSTADSMARKNAD I
OBALANS.

Stockholm växer rekordartat. Länet ökade med nästan
40 000 personer bara under 2011 och överstiger nu
med råge två miljoner.1 Det ﬁnns inget som tyder
på att denna positiva befolkningstillväxt kommer att
avstanna. Enligt Stockholms läns landstings enhet för
Tillväxt, miljö och regionplanering (TMR) förväntas
länets befolkning öka med en halv miljon till år 2030.
Samtidigt är ungdomskullarna för år 2012 och 2013
rekordstora.
De höga födelsetalen från början av 1990-talet
har medfört att ungdomarna i åldersspannet 19-24
år i dag är cirka 100 000 ﬂer än vad som var fallet
år 2005.2 Samtidigt är personer i ungefär samma
åldersspann även i majoritet bland de som ﬂyttar in i
regionen. De stora inﬂyttningarna och de rekordstora
ungdomskullarna leder till att det idag ﬁnns 68 800
personer i åldern 20-27 år som säger sig vilja ha en
bostad i Stockholm.3
Enligt TMR kommer det att råda brist på 73 000
högutbildade i Stockholmsregionen år 2030.4 Om
Stockholm i framtiden inte kan erbjuda studenterna
tak över huvudet riskerar vi att gå miste om än
mer högutbildad arbetskraft. Detta kommer att ge
negativa konsekvenser för regionens tillväxt och dess
internationella konkurrenskraft men också drabba
hela Sveriges tillväxt.

Den låga nyproduktionen av studentbostäder och
små hyresrätter har hållit i sig sedan början av
tjugohundratalet. År 2011 färdigställdes endast 63
studentlägenheter i Stockholm och den negativa
trenden förväntas fortsätta. Det planerade tillskottet av
studentbostäder i hela länet för år 2012 är 198. Dessa
lägenheter planeras i två av länets kommuner, resten
uppger att det inte kommer ske någon nyproduktion
alls.
I Stockholms län uppger 22 av 26 kommuner
att de år 2011 har brist på bostäder. Främst är det
små hyresrätter som det råder brist på.5 En övrig
bostadsmarknad i obalans ger negativa konsekvenser
även för studentbostadsmarknaden. Studenter som
egentligen vill söka sig bort från sin studentbostad,
men som inte hittar ett annat boende, väljer i många
fall att bo kvar, vilket leder till att genomströmningen
i studentbostadsbeståndet minskar.
Detta syns tydligt i Stiftelsen Stockholms
studentbostäder (SSSB), där genomströmningen i
bostäderna har minskat kraftigt de senaste åren.6
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tillskottet av bostäder och befolkningsökningen i
stockholms län åren 1975 till 2010.

Källa: SCB och Länsstyrelsen
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hur sköter sig
kommunerna?
Bland de kommuner i Stockholms län som svarade
på frågorna om studentbostäder i Länsstyrelsens
bostadsmarknadsenkät 2011 redovisade alla utom två
en brist på bostäder som studenter kan efterfråga.7 De
övriga två saknade underlag för att kunna svara. Totalt
i länet ﬁnns det 12 148 renodlade studentbostäder, av
dessa återﬁnns 7 500 i Stockholm stad och 2 600 i
Solna.
Det råder alltså brist på lägenheter som kan
efterfrågas av studenter i nästan samtliga av länets
kommuner. Även kommuner som ligger nära ett
campus eller har bra kollektivtraﬁksförbindelser har
brist. I grafen följer en lista på de kommuner som
bedöms vara extra relevanta för en ökad nyproduktion

av studentbostäder. Det är enbart två kommuner
som har planerat nybyggnation av studentbostäder
under 2012 – Stockholms stad och Huddinge. Båda
kommunerna uppger emellertid att de har en brist på
bostäder som kan efterfrågas av studenter.
Flertalet
kommuner,
däribland
Haninge,
Nacka, Tyresö och Täby,
menar att deras
studentbostäder brister i ﬂera avseenden, bland
annat i fråga om pris och läge. Några kommuner,
främst Sollentuna och Danderyd, som både har bra
kollektivtraﬁksförbindelser och ligger i närheten av
stora campusområden, har inga studentbostäder
alls, och heller inga planer på att bygga sådana den
närmaste tiden.

Källa: Länsstyrelsen

6

hur sköter sig
kommunerna?
ÄR STUDENTER BORTSKÄMDA?
Fördomen om att studenter kräver att få bo centralt är
spridd. Men vad efterfrågar egentligen studenter för
typ av boende och var kan de tänka sig att bo rent
geograﬁskt?
När studenter ska ranka de viktigaste faktorerna
inför val av bostad kommer närhet till kollektivtraﬁk
på första plats och närhet till sitt campusområde på
andra. Närhet till centrala Stockholm värderas först
som nummer tre. Det är alltså delvis en mytbild att alla
studenter vill bo i en egen lägenhet innanför tullarna.
Studenter är inte heller speciellt kräsna vad gäller

restid till sitt lärosäte. En stor andel studenter tycker
att det är rimligt att resa mer än en halvtimme från sitt
hem till sitt lärosäte.8
En konsekvens av detta är att ﬂer kommuner blir
relevanta för bostadsbyggande för studenter. Det
ﬁnns ett ﬂertal kommuner i länet som har goda
kollektivtraﬁksförbindelser såväl som närhet till olika
campusområden och som idag har ett mycket lågt
antal studentbostäder i sitt bestånd.

Källa: SLL 3:2011
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bostadsbristen slår
mot stockholms
utveckling.
Det är uppenbart att den extrema bristen på bostäder
för studenter får negativa konsekvenser för Stockholm.
Bred kompetens inom alla vetenskapsområden
är en förutsättning för tillväxt och utveckling i en
internationellt konkurrenskraftig storstadsregion.
Om Stockholm ska kunna fortsätta att utvecklas och
växa är möjligheten att leva och studera i regionen en
grundförutsättning.

STUDENTER VÄLJER BORT
STOCKHOLM
En negativ konsekvens av en bostadsmarknad i
obalans är risken att studenter från andra delar
av Sverige och världen behöver tacka nej till sina
utbildningsplatser. Redan idag riskerar Stockholm att
år 2030 lida brist på upp emot 73 000 högutbildade.
Om studentbostadsbyggandet inte kommer igång kan
siffran bli ännu högre. Samtidigt går arbetsmarknaden
in i ett rekordstort generationsskifte. För första gången
i historien har Sverige ﬂer äldre människor än yngre,
och detta är en trend som kommer att hålla i sig.
Den närmaste femtonårsperioden väntas
1,6 miljoner pensionsavgångar, vilket enligt
arbetsförmedlingen är drygt 250 000 ﬂer än under den
senaste femtonårsperioden.9
Risken är också att många studenter ﬂyttar ifrån
regionen när deras studier är färdiga. Hela 47 procent
av Stockholms studenter uppger att situationen
på bostadsmarknaden resulterar i att de planerar
att ﬂytta till annan ort eller utomlands efter sina
studier. Därutöver menar så många som 29 procent
av Stockholms studenter att de har funderat på att
ﬂytta under själva studietiden.10 Om bostadsbristen
inte byggs bort kan detta i förlängningen slå hårt
mot välfärden. För att på sikt stärka och garantera
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kompetenstillförseln inom både offentlig och privat
sektor krävs det att de studenter och forskare som
kommer till Stockholm har goda förutsättningar att
bedriva sina studier.
Vårt samhälle beﬁnner sig i en övergångsfas.
Produktionskraften går över till fokus på innovation
och högt humankapital. Därför är bred kompetens
inom alla vetenskapsområden en förutsättning
för tillväxt och utveckling och en grundbult i den
internationella konkurrenskraften. Om inte Stockholm
kan erbjuda sina studenter goda förutsättningar för
studier och tak över huvudet riskerar vi att på allvar
tappa delar av den konkurrenskraft vi i dagsläget har..

LÅNGA KÖTIDER

Den extrema bristen på bostäder som kan efterfrågas
av studenter resulterar i att kötiderna för de
studentbostäder som ﬁnns är långa. Ingenting tyder
på att utvecklingen kommer att vända i år. Idag
ﬁnns det, på grund av befolkningsökning och stora
ungdomskullar, 68 800 personer i åldern 20-27 år som
säger sig vilja ha en bostad i Stockholm.11
Att de 80 000 studenter som studerar i Stockholm
ska dela på cirka 12 000 studentbostäder leder givetvis
till långa köer. Den genomsnittliga väntetiden för ett
korridorrum hos SSSB är 19 månader. För en etta
med pentry är kötiden nästan tre och ett halvt år.12
Detta innebär att många studenter hinner genomgå
halva eller till och med hela sin utbildning innan de har
möjlighet att ﬂytta in i en studentbostad.
En stor majoritet av de studentbostäder
som förmedlats genom Stockholms stads
bostadsförmedling under 2011 har haft väntetid på
mellan fyra och sex år. Andra hade ännu längre kötid
– många gånger så lång som tio år.13

har boendesituationen fått dig att fundera på att
flytta ifrån stockholm under studietiden?

Ja, definitivt, 16 procent
Ja, har funderat på det, 13 procent
Nej, funderar inte direkt på det, 27 procent
Nej, definitivt inte, 44 procent

Källa: SLL 3:2011

påverkar boendesituationen i stockholm dina planer
för framtiden vad gäller boende och karriär?

Nej, jag vill bo och arbeta i Stockholm, 53
procent
Ja, jag kommer flytta till annan ort i Sverige,
17 procent
Ja, jag har funderat på att flytta utomlands,
24 procent
Ja, jag kommer flytta utomlands, 5 procent

Källa: SLL 3:2011

åtgärder.
RÄTTVIS BESKATTNING.

bostadsrättsföreningar kan göra avsättningar för
framtida periodiska underhållskostnader skattefritt.
Detta innebär att underhåll blir väsentligt billigare
för andra upplåtelseformer än just hyresrätten.
Samma sak gäller ROT-avdraget, som innebär att
bostadsrättsföreningar och egnahemsägare får
skattereduktion för reparation, underhåll och omoch tillbyggnader. Att införa möjligheten till skattefria
avsättningar för underhåll även för bostadsföretagen
och införa ROT-avdrag även för hyreshus skulle
skapa en bättre och rättvisare balans mellan olika
upplåtelseformer på bostadsmarknaden.

Flertalet skatter och avgifter är satta så att de missgynnar
nybyggnation av studentlägenheter och andra bostäder
som studenter kan efterfråga. Ett exempel på detta är
den kommunala fastighetsavgiften. Den infördes efter
avskaffandet av fastighetsskatten och är utformad
så att alla som äger en bostadslägenhet betalar cirka
1 300 kronor i avgift per lägenhet och år. Summan
är helt oberoende av storlek och standard och avser
därmed såväl korridorrummet på Lappkärrsberget
som en paradvåning på Strandvägen. Detta gör att
avgiften slår oproportionerligt hårt mot aktörerna
på studentbostadsmarknaden, eftersom dessa måste
betala samma summa, trots att själva lägenheten
kanske bara består av ett enda rum. Den kommunala
fastighetsavgiften bör i första hand avskaffas för
studentbostäder. I andra hand bör den ses över och
anpassas så att den speglar lägenhetens storlek och
standard.
Även momsen på hyresbostäder är orättvist
utformad. I dag betalar fastighetsägare moms på i
princip alla varor och tjänster. Momssatsen på 25
procent driver upp både hyrorna och kostnaderna
för nyproduktion. Det vore rimligare att placera
momsen på hyrorna, ett förslag som även framförts
av Fastighetsägarna, Hyresgästföreningen och SABO.
Det skulle innebära att fastighetsägarna skulle kunna
göra avdrag för ingående moms vilket markant
skulle minska kostnaderna för fastighetsägarna och
göra hyresrätter mer lönsamt jämfört med andra
upplåtelseformer.14
Ett annat sätt att få ekonomi i att bygga
hyresrätter generellt, och studentbostäder speciﬁkt,
vore att minska underhållskostnaderna för
fastighetsägarna. I dag ﬁnns en uppenbar obalans
mellan olika upplåtelseformer. Egnahemsägare och

GE STUDENTERNA
BETALNINGSFÖRMÅGA
För många studenter är det svårt att få ekonomin att
gå ihop, speciellt om man lever i en storstadsregion.
Just Stockholmsregionen utmärker sig för att vara
extra dyr att bo och leva i som student.15
Den största utgiften för studenten i Stockholm är
boendet. Genomsnittskostnaden för boende är nästan
4000 kronor i månaden. Detta gör Stockholm till den
dyraste studentstaden att äga eller hyra bostad i, i hela
landet. Den genomsnittliga boendekostnaden för
en student i hela riket är 3000 kronor i månaden.16
Samtidigt som boendekostnaderna för en student
i Stockholm är högre än för studenter i övriga
landet tar endast 8 procent av Stockholms studenter
bostadsbidraget.
Att ge studenterna ökad betalningsförmåga kan
få ﬂera positiva effekter. För det första kan det leda
till att studenter har möjlighet att efterfråga även
andra delar av det ordinarie bostadsbeståndet. För det
andra kan deras ökade betalningsförmåga i längden
stimulera nyproduktion av studentbostäder, i och
med det ekonomiska incitament högre hyror skulle
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åtgärder.
KOMMUNAL POLITISK VILJA

innebära. Samtidigt får en högre betalningsförmåga
inte bli en ursäkt för att höja hyrorna till orimliga
nivåer, speciellt eftersom de redan idag är i högsta
laget i vissa studentbostäder.
Eftersom hyran är den största enskilda utgiften för
studenter är bostadsbidraget en viktig del i studenters
trygghetssystem. Dessvärre är bostadsbidragets
utformning inte heltäckande. Idag omfattas endast
studenter med barn samt studenter i åldersgruppen
18-29 år av möjligheten att söka bidraget. Denna
åldersgräns innebär att en tredjedel av studenterna
inte har möjlighet att ta del av bostadsbidraget.17
Studenter har också svårt att förutse hur en
bostadsbidragsansökan kan drabba deras ekonomi.
I ansökan om bostadsbidrag ska årsinkomsten
förutses, vilket kan vara svårt för många studenter
då de ﬂesta som arbetar vid sidan av sina studier
inte vet hur mycket de kommer att tjäna under det
kommande året. Detta resulterar i att en tredjedel
av alla studenter blir återbetalningsskyldiga efter att
ha tagit emot bostadsbidrag.18 Bostadsbidraget har
inte anpassats över tid och det är helt enkelt inte
tillgängligt för stora delar av studentpopulationen.
Trygghetssystem får inte förvandlas till fasader. Ska vi
ha bostadsbidrag i Sverige bör systemet omarbetas så
att det faktiskt ger det stöd som är avsett. I regeringens
höstbudget höjdes bostadsbidraget för unga under
29 år. Lagändringen gick igenom den 1 januari 2012.
Detta är givetvis välkommet, men huvudproblemet
med bostadsbidraget är dess otillgänglighet och
lagförändringen missar därför målet.
Ett annat sätt att stärka studenternas
betalningsförmåga, som i längden kan leda till att
ﬂer företag ger sig in i studentbostadsmarknaden, är
att höja studiemedlet. Om studenterna på allvar ska
bli konkurrenskraftiga gentemot andra grupper på
bostadsmarknaden krävs emellertid en rejäl ökning.

En stor del av det politiska ansvaret för
bostadsbyggande för studenter ligger på kommunal
nivå. Kommuner bör i större utsträckning använda
sina allmännyttiga bolag för att säkerställa att ﬂer
bostäder för studenter byggs. Många kommuner
kan också använda sig mer av tomträttsavgälden och
sänka den för ﬂerbostadshus med små och yteffektiva
lägenheter. Detta skulle innebära att kommuner aktivt
skulle ge incitament för de bolag och stiftelser som
väljer att bygga för unga och studenter.
Vidare handlar det kommunala ansvaret om att
effektivisera de planprocesser som rör nybyggnation av
bostäder. Nya studentbostadsprojekt tar orimligt lång
tid att genomföra, vilket skrämmer bort byggherrar och
i allmänhet dämpar nyproduktionen.
En tredje kommunal åtgärd för att stimulera
nybyggnation är att slopa parkeringsnormen för
studentbostadsprojekt. Detta skulle resultera i att det blir
billigare och enklare att genomföra byggnadsprojekt.
Väldigt få studenter i Stockholm har bil.
På dagens bostadsmarknad i Stockholmregionen är
det viktigt att alla kommuner ser att de har ett ansvar och
en roll att fylla. För stunden ﬁnns det bara en kommun,
Stockholm stad, som har reella planer på nybyggnation
av studentbostäder, trots att ﬂera kommuner ligger
geograﬁskt lägligt för studentbostäder. Som nämnts är
det viktigare för Stockholms studenter att bo antingen
campusnära eller kollektivtraﬁksnära än att bo centralt
och därför ﬁnns det ﬂera kommuner som bör ta ett
större ansvar för studentbostadsbyggandet.
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åtgärder.
UNDERLÄTTA UTHYRNING AV
BOSTADSRÄTT.

BOSTÄDER SOM
RIKSINTRESSE.

Det är många personer i Stockholm som äger en
övernattningslägenhet i innerstaden, samtidigt som
de bor någon annanstans. På samma sätt ﬁnns många
som bor i stora bostadsrätter och har ett rum över.
Det som är gemensamt för dessa är att de många
gånger har svårt att hyra ut rum i andrahand på grund
av sin bostadsrättsförening. Vi vill att man utreder
möjligheten att stoppa bostadsrättsföreningarna från
att hindra en uthyrning i andrahand. Förslaget skapar
inte ﬂer studentbostäder men skulle kunna resultera i
att många unga och studenter får det enklare att hitta
ett första boende.

Idag försenas och stoppas planprocesser av
studentbostadsprojekt på grund av riksintressen.
Antingen handlar det om att projektet inkräktar i
naturreservat eller också står kulturmiljöområden
i vägen för nybyggnation. Självklart är det viktigt
att bevara områden som på ett eller annat sätt är
viktiga ur ett nationellt intresse, men problemet är att
riksintressena skrevs för 40 år sedan och under helt
andra villkor. Under 70-talet hade man till exempel,
till skillnad från idag, ett överskott av bostäder, och
urbaniseringen har ökat mångfaldigt sedan då.
Rikintressena är dessutom skrivna på ett sätt som
bygger på att de måste tolkas. Därför avgörs också
om många byggprojekt blir av på rent godtyckliga
grunder. Tolkningarna i sig drar ut på byggprocesserna
och skapar osäkerhet i dem. Detta för med sig svårare
villkor för byggbolagen när de ska beräkna sina
kostnader utan att veta hur långa processer de har
framför sig.
Därför bör man utreda hur bostadsbyggande
skulle kunna bli till riksintresse. Idag konkurrerar
bostadsbyggande på orättvisa villkor med andra
intressen. Dessa intressen är inte lika relevanta
för dagens storstadsregioner som de var för 40 år
sedan. De bidrar snarare till att hämma den positiva

S 19′′
14° 66′
13

tid för
handling.

Det är avgörande för Stockholms utveckling att regionen kan locka
till sig kompetens som matchar framtidens arbetsmarknad. Idag
riskerar vi att lida stor brist på den kompetensen. Därför bör stadens
politiker och beslutsfattare se det som högprioriterat att så snart som
möjligt agera för en bättre bostadssituation för dem som ska fylla
kompetensluckan – studenterna.
Det är uppenbart att bostadsbyggandet i Stockholm inte
håller samma takt som regionens befolkningstillväxt. Om inte
nyproduktionen kommer igång riskerar inte bara enskilda individer
att sakna tak över huvudet – hela stockholmsregionen riskerar att
förlora konkurrenskraft.
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