Förord

Sammanfattning

Hur ska Stockholm bli den bästa studentstaden? En stad där studenter har en
självklar plats. Där studenters brinnande hunger på kunskap och möten tas tillvara och lyfts fram. Där studenter känner sig trygga, har roligt och mår bra i den
intensiva tid som studier innebär.
För att bli den bästa studentstaden måste vi våga titta på Stockholms särskilda
förutsättningar för studenter. Precis som vi behöver se vad som fungerar för att
utveckla det goda, behöver vi också kartlägga utmaningarna för att kunna lösa
dem och göra situationen bättre.
För att få grepp om Stockholmsstudenternas utmaningar beställde SSCO en undersökning från Novus, som den här rapporten tar avstamp ifrån.
SSCO vill rikta ett stort tack till alla studenter som deltagit i undersökningen!
Nu tar vi ett kliv framåt och skapar den bästa studentstaden.
Stockholm 2021-05-26

Oskar M Wiik
Förbundsordförande

Sofia Holmdahl
Högskolepolitisk rådgivare

SSCO – Stockholms studentkårer har i den här rapporten undersökt hur högskolestudenter i Stockholm mår, hur de bor, hur deras ekonomi ser ut och vilken
kännedom de har om studenthälsan. Resultaten i rapporten baseras främst på en
statistisk undersökning utförd av Novus som intervjuat 500 studenter i Stockholm på uppdrag av SSCO.
Resultatet visar att studenter är en heterogen grupp med stora variationer i förutsättningar för att bedriva studier. Högskolepolitiken har inte hängt med i att
möta variationen i studenters olika livssituationer rörande alltifrån ålder till
funktionalitet, barnansvar och inte minst storstadens särskilda utmaningar.
Som grupp har studenter i Stockholm en utsatt position med pressad ekonomi.
Inte ens en femtedel av studenterna bor i en studentbostad, som generellt är ett
tryggt och förmånligt sätt att bo på. Den genomsnittliga boendekostnaden för
Stockholms studenter om 4 700 kr motsvarar hela 43 % av inkomsten från fullt
studiemedel. Majoriteten arbetar extra vid sidan om studierna för att få ekonomin att gå ihop, vilket många upplever påverkar både studieprestationen och
hälsan negativt.
Studenter som grupp mår sämre än övriga befolkningen. I resultatet kan vi se att
en uppseendeväckande andel av Stockholms studenter upplever problem med
stress, sömnsvårigheter, ängslan, oro och ångest. Även ensamhet har seglat upp
som ett utbrett problem. De manliga studenterna mår som grupp generellt bättre än de kvinnliga.
För studenter vid statliga lärosäten är det en rättighet att ha tillgång till studenthälsovård, som ska arbeta både förebyggande och stödjande. Enbart två tredjedelar av studenterna har kännedom om att det finns studenthälsomottagningar,
än färre har god kännedom om vilket stöd som erbjuds. I relation till hur många
studenter som upplever studierelaterade hälsoproblem tycks studenthälsan vara
en underutnyttjad resurs.
SSCO kräver att både politiker och lärosäten tar sitt ansvar för att stärka Stockholms studenter. Våra krav återfinns i slutet av rapporten.
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Att studera är en investering. En investering i framtiden och i sig själv. Studier
kan innebära att du utvecklas inte bara kunskapsmässigt, utan som människa.
Du utmanas i dina förmågor, överträffar dig själv, övar dig i att resa dig efter
motgångar, knyter vänskapsband för framtiden och skapar minnen för livet.
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betala sina räkningar och skapa en trygg tillvaro. Studenter som plågas av stress,
oro, sömnsvårigheter liksom ekonomisk press och inte vet om och i så fall hur
de kan få hjälp.
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Region Stockholm har som mål att Stockholm ska vara en ledande tillväxt- och
kunskapsregion.1 Det finns också många fördelar med att studera i Stockholm ett myllrande storstadsliv, stort utbud av studieinriktningar och närhet till företag och karriärmöjligheter både under och efter studietiden. Däremot är Stockholm en dyr stad att bo och leva i. Bostadspriser, kollektivtrafik, fritid och mat
kostar mer än i de flesta andra städer i Sverige. Dessutom har Stockholm rykte
om sig att vara en studieort där många studenter redan har etablerade liv och att
det därför är svårare att komma in i en studentgemenskap.
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Studenter är en spretig grupp om vi ser till förutsättningar och livssituation,
både i Stockholm och nationellt. Vissa är unga och bor fortfarande hemma - frivilligt eller ofrivilligt - andra är äldre och har valt att ta en ny riktning i livet eller
läsa en vidareutbildning. Studenter har olika sociala och ekonomiska bakgrunder, olika förutsättningar i stöd och hälsa.
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SSCO ville ta reda på hur just Stockholms studenter egentligen har det. Därför
beställde styrelsen en undersökning från Novus som lät intervjua 500 Stockholmsstudenter om deras ekonomi, hälsa och kännedom om studenthälsan. I den
här rapporten kommer vi att presentera de viktigaste resultaten. Vi kommer
även att presentera SSCO:s krav på vad som behöver göras för att Stockholm ska
bli en studentvänlig studieort, för att våra studenter ska få goda förutsättningar
att tillgodogöra sig sina studier och få den studietid de förtjänar.

22

Värnar Stockholms studenter sedan 1896

SSCO - Stockholms studentkårer

5

Värnar Stockholms studenter sedan 1896

Om Studentstockholm
Genomförande och målgrupp
Den här rapporten har skrivits utifrån resultaten av Novusundersökningen ”Högskolestuderandes hälsa och ekonomi - Stockholm”. Undersökningen har utförts av Novus på
uppdrag av SSCO. Syftet har varit att undersöka hur Stockholms studenters ekonomi,
hälsa och kännedom om studenthälsan ser ut.
Undersökningen har genomförts genom telefonintervjuer med i huvudsak fasta svarsalternativ och några frisvarsfrågor. Målgruppen har varit högskolestuderande i Stockholms län
med högskolestudier som huvudsaklig sysselsättning.

Antal studenter inom högre utbildning i Stockholms län: c.a. 100 000 2
Lärosäten som samlar de flesta Stockholmsstudenterna:
Stockholms universitet: 39 1543
Kungliga tekniska högskolan (KTH) 13 5144
Södertörns högskola 12 8055
Karolinska institutet: ca 8 5006
Handelshögskolan: ca. 2 000 7

Totalt
500

Relevanta rabatter
Kollektivtrafik, SL-kort: 640 kr/månad (ordinarie pris 950 kr/månad)
Adlibris & Bokus: 5 % på sortimentet, 7 % på studentlitteratur
ICA: Upp till 50 % rabatt på matvaror hos ICA, kostnadsfritt ICA Bankkort,
möjlighet till dubbel bonus, studentanpassade försäkringar.

Benämning
I den fortsatta läsningen kommer Novusundersökningen att benämnas undersökningen.
Övriga källor kommer att anges med löpande slutnoter.

Coronapandemins påverkan
Undersökningen genomfördes i december 2020. Vid tidpunkten hade samtliga lärosäten
för högre utbildning i hög utsträckning bedrivit sin undervisning digitalt sedan mars
2020. Att ofrivilligt bedriva studier digitalt som är utformade för att vara platsbundna,
har påverkat många studenter. Det är därför sannolikt att svaren i undersökningen i viss
mån har påverkats av coronapandemin och att studierna be drivits på distans. Möjligtvis
har vissa av svaren påverkats mer än andra. Till exempel kan det vara fler som upplever
ensamhet än tidigare när det inte går att träffa vare sig medstudenter eller lärare fysiskt.
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Den ekonomiska situationen

Den som vill studera behöver finansiera sina levnadsomkostnader och de kostnader som följer av studierna,
såsom litteratur och programvaror. Det här avsnittet kommer att gå igenom hur den ekonomiska situationen
för studenterna i Stockholm ser ut.
den och att börja köa för en studentbostad.

Studiemedel
Om du ska studera har du rätt att få studiemedel
från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Studiemedlet består av en bidragsdel som staten betalar,
och en lånedel som studenten själv betalar tillbaka
efter att studierna har avslutats.

Undersökningen visar att studenters boendesituation
varierar mycket. Av de studerande är det 16 % som bor
i en studentlägenhet. Majoriteten bor därmed i hyreseller bostadsrätter, antingen i första eller andra hand.
Några få har svarat att de bor hemma, vilka framför
allt utgörs av yngre studenter mellan 19–22 år.

Studiemedel i kronor per månad
Bidrag: 3 312
Lån: 7 616
Totalt: 10 928

Studenter som bor i en hyres- eller bostadsrätt är den
grupp som i högst grad har boendekostnader på mer
än femtusen kronor i månaden. Det gäller oavsett om
det är ett andrahandskontrakt eller egen hyreslägenhet eller bostadsrätt. Studenter som bor i studentbostad uppger i högre grad att boendekostnaderna är
mindre än femtusen kronor i månaden.
Att betala femtusen kronor i boendekostnader inne-

Om du studerar heltid är studiemedlet tänkt att finansiera alla omkostnader i livet; boendekostnader,
mat, hygienartiklar, transporter, fritid, läkar- och
tandläkarbesök, studentlitteratur och övrigt.
Beroende på studenters livssituationer finns vissa
möjligheter till att ansöka om extra lån eller bidrag
från CSN, till exempel barntillägg för den som har
barnansvar. Däremot görs ingen skillnad på var i
landet studenter bor och om studieorten är dyr eller billig att leva i.

Stockholms studenter
lägger i snitt 43 % av
inkomsten från studiemedel på boendekostnader.

Boende och boendekostnader
Att hitta boende i Stockholm är en stor utmaning
för många. Det finns såklart studenter som kanske
bott i Stockholm en tid och haft möjlighet att stå i
bostadskö under en längre tid eller har ekonomiska
möjligheter att köpa boende. Den genomsnittliga
kötiden för Stockholms bostadskö är drygt nio år.8
Att köpa en lägenhet i Stockholm är för många en
omöjlighet innan många år av lönearbete och möjlighet att lägga undan ett större kapital. Många studenter är således hänvisade till andrahandsmarknaSSCO - Stockholms studentkårer

bär att ungefär hälften av inkomsten genom studiemedel läggs på boendet. Den siffran kan ställas i relation till att övriga befolkningen i snitt lägger 26 % av
sin inkomst på boende.9 Om studenter skulle lägga
samma procent av sin inkomst på boendekostnader
skulle den behöva minska till 2 841 kronor i månaden. I undersökningen framgår att Stockholms studenter i snitt lägger 4 700 kronor på boende, vilket
motsvarar 43 % av inkomsten genom studiemedlet.

I vilken utsträckning som studenterna arbetar ex-

Studenter som arbetar
extra svarar i högre
grad att de har problem med stress.

Påfallande många av studenterna med hög boendekostnad över 5 000 kr upplever att deras ekonomi
påverkar deras hälsa negativt. En något lägre andel,
men väl nästan fyra av tio av de som har en lägre boendekostnad mellan tre- och femtusen kronor, upplever också att hälsan påverkas negativt av den ekonomiska situationen. Av de som har boendekostnad
under tretusen kronor är det försvinnande få som
upplever att ekonomin påverkar hälsan negativt.

tra vid sidan om studierna varierar mycket. Generellt ökar antalet arbetade timmar med stigande ålder. Studenter som är 27 år eller äldre arbetar mest,
samtidigt som de upplever en högre grad av missnöje
kring sin ekonomi.

Extraarbete
Att studera på heltid innebär att du förväntas lägga
40 timmar i veckan på dina studier. Lägger du inte
ner den tiden kan du inte förvänta dig att klara av
att få tillräckliga studieresultat. Den som vill eller
behöver arbeta extra behöver göra det på sin fritid,
ofta kvällar och helger.

Studenter som arbetar extra svarar i högre grad att
de har problem med stress. Hela 65 % av de som arbetar extra svarar att de alltid eller ofta har problem
med stress. Av de som arbetar mer än 40 timmar i
veckan har dessutom 40 % ofta eller alltid problem
med sömnen.

Studiemedlets funktion är som tidigare nämnts att
täcka levnadsomkostnaderna för att sysselsättningen
under studietiden inte ska behöva överskrida heltid.
I undersökningen kan vi dock se att majoriteten av
Stockholms studenter arbetar extra vid sidan om
studierna.

Månadssparande
Att spara pengar är något som uppmuntras i samhället. Den främsta anledningen att uppmuntra till
sparande är kanske möjligheten att ha en buffert om
något oförutsett skulle hända. Till exempel att tänder behöver lagas eller att cykeln går sönder. Ännu
en anledning till att spara som student är att ha en
buffert undanlagd den dag då dina studier upphör
och du kanske vare sig hunnit skaffa dig ett arbete
eller A-kassa. Samtidigt måste du finansiera resten

I snitt lägger de som arbetar extra ungefär 40 timmar per månad på sitt arbete, vilket motsvarar en
hel arbetsvecka. En del arbetar därmed mindre, men
nära en tredjedel arbetar ännu mer än 40 timmar i
månaden.
8
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Stockholms studenters hälsa

av levernet – nu utan studentrabatter. Att i den situationen ha en buffert kan motverka en stor stress
för studenter under sista delen av studierna och första
tiden därefter.
I undersökningen svarar drygt en tredjedel av studenterna att de inte har något månadssparande alls. Av
dessa har drygt hälften extrajobb, vilket kan innebära
att många studenter måste jobba extra för att finansiera de grundläggande omkostnaderna som studiemedlet är till för att täcka.
Många av de som inte har något månadssparande
upplever missnöje med sin ekonomiska situation. Av
de som inte har något månadssparande alls upplever
hälften att den ekonomiska situationen påverkar deras hälsa negativt.

Samtidigt ser vi att en tredjedel av studenterna har
möjlighet till ett månadssparande på mellan 1 000 –
5 000 i månaden. En dryg tiondel kan spara mer än
5 000 i månaden. De studenter som har möjlighet
att spara känner sig mer nöjda med sin ekonomiska
situation än de som inte har möjlighet att spara.
De yngre studenterna mellan 19–22 år har generellt större förmåga att spara mer än tusen kronor
i månaden. En del av dessa klarar till och med av
att spara enbart med den inkomst de har genom
studiemedel.

Hälsa kan innefatta olika aspekter. Generellt brukar vi mena att vara frisk och ha en god balans i aktivitet,
kost och återhämtning. I undersökningen har vi valt att göra några nedslag i hälsofaktorerna ängslan, oro
och ångest, sömn, stress och ensamhet. Vi har även frågat om hur studenterna upplever sitt allmänna hälsotillstånd, vilket kommer att presenteras i detta avsnitt.
lan, oro och ångest samtidigt har problem med stress
och sömn.

Ängslan, oro och ångest
Att ha ängslan, oro och ångest som är övergående är
en del av livet. När känslorna inte går över och börjar påverka vardagen negativt kan det dock påverka
hälsan negativt. Att studenter känner ängslan, oro
och ångest över en tenta, en muntlig presentation
eller ett seminarium någon enstaka gång kan vara
normalt. Det går dock att fråga sig var gränsen går
för hur ofta och i vilken grad det är hälsosamt att
ha ängslan, oro och ångest, och när det övergår till
att vara ett hälsoproblem.

Både kvinnor och män upplever ängslan, oro och
ångest, men kvinnor utgör tre fjärdedelar av de som
ibland, ofta eller alltid upplever dessa problem.

Sömn
Sömn är nödvändigt för att vi ska kunna återhämta
oss. Orolig och bristande sömn påverkar vår ork och
vår förmåga att prestera och ta till oss kunskap. De
flesta av oss har nog haft svårt att somna någon gång,
och det är inget vi tar skada av. Att återkommande
ha problem med sömnen är dock något som kan påverka vår hälsa negativt och behöver tas på allvar.

Två av tre studenter upplever ibland, ofta eller alltid problem med ängslan, oro och ångest. En tredjedel upplever ofta eller alltid problem med ängslan,
oro och ångest. En stor andel av de som ibland, ofta
eller alltid har ängslan, oro och ångest, upplever att
deras allmäntillstånd har försämrats efter att de påbörjade sina studier i jämförelse med innan.

Av de som inte har något månadssparande
alls upplever hälften att den ekonomiska situationen påverkar deras hälsa negativt.

Nära en tredjedel av studenterna upplever att de
ofta eller alltid har problem med sömnen. Därutöver upplever ytterligare ungefär en tredjedel ibland
problem med sömnen. Även här utgör kvinnor en
majoritet av de som har problem med sömnen.

Det finns en tydlig koppling
mellan ekonomisk stress och
ängslan, oro och ångest.

De som har problem med sömnen svarar i högre
grad än andra att de samtidigt upplever att den ekonomiska situationen påverkar hälsan negativt och
att allmäntillståndet har blivit sämre sedan studierna påbörjades.

I undersökningen kan vi se att det finns en tydlig
koppling mellan ekonomisk stress och ängslan, oro
och ångest. Av de som ibland, ofta eller alltid upplever dessa känslor uppger den stora majoriteten
att den ekonomiska situationen påverkar deras hälsa negativt.

Stress
Vid stresspåslag får vi extra energi som gör att vi kan
ta oss igenom påfrestande eller hotfulla situationer.
Stress är i sig ingenting farligt, så länge det finns en
balans mellan stress och återhämtning. Att ha ett
ökat stresspåslag under en längre tid eller för ofta är
dock påfrestande för hälsan. I värsta fall kan stress

Vi kan även se att många av de som upplever ängsSSCO - Stockholms studentkårer
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Studenthälsan

leda till psykiskt lidande och fysiska sjukdomar såsom
utmattningssyndrom och långvarig fysisk smärta.10

Åtta av tio studenter upplever att de ibland, ofta eller alltid har problem med
stress.
Undersökningen visar att åtta av tio studenter
upplever att de ibland, ofta eller alltid har problem
med stress. I den här gruppen är det relativt jämnt
fördelat mellan män och kvinnor.
De som upplever problem med stress svarar i högre
grad att de också upplever sitt allmänna hälsotillstånd som mycket eller ganska dåligt. Nio av tio av
dessa är också missnöjda med sin ekonomiska situation, att den ekonomiska situationen påverkar
hälsan negativt, och att det allmänna hälsotillståndet har försämrats efter att studierna påbörjats.
Nästan alla som ibland, ofta eller alltid upplever
problem med stress upplever också problem med
ängslan, oro och ångest.

Ensamhet
Ensamhet är en upplevelse som kan påverka både
den fysiska och psykiska hälsan negativt. Det kan
leda till nedstämdhet, känslor av otrygghet och förvärra fysiska symtom som till exempel smärta.11
Enligt SSCO:s erfarenhet finns en del studenter
som upplever att studentlivet inte är lika rikt i
Stockholm som vid andra studieorter, vilket bland
annat kan läsas i SSSB:s rapport Studentbarometern. 12 Anledningen tros vara att många Stockholmsstudenter ursprungligen är från Stockholm
SSCO - Stockholms studentkårer

och redan har sitt liv och sin gemskapskrets etablerad. I städer där majoriteten av studenterna kommer utifrån kan det vara lättare att skapa gemenskap då flera ”sitter i samma båt” med samma behov
av att skapa nya gemenskaper. Det kan dock finnas
många faktorer som spelar in i varför personer känner sig ensamma. Till exempel att inte ha råd med
fritidsaktiviteter eller att bo långt ifrån andra vilket
försvårar att bygga upp en gemenskap.
Drygt en tredjedel av de svarande upplever ibland,
ofta eller alltid problem med ensamhet enligt undersökningen. Mer än var tionde svarande upplever
ofta eller alltid problem med ensamhet.

Allmänt hälsotillstånd
Det allmänna hälsotillståndet är en bred fråga som
sammanfattar ens hälsa på ett övergripande plan.
Att ha ett gott allmänt hälsotillstånd kan fortfarande innebära att du tidvis har problem med till
exempel stress eller sömn, men att det balanseras
upp genom att du får återhämtning och på det stora
hela upplever att du mår bra. Ett dåligt allmäntillstånd kan innebära att de negativa faktorerna har
tagit över och påverkar vardagen negativt.

Studenthälsan är ungefär en motsvarande företagshälsa för studerande. Lärosäten har ansvar för studenters
arbetsmiljö och ska erbjuda studenter studierelaterad hälsovård. Studenthälsan ska arbeta förebyggande för
att främja studenters fysiska och psykiska hälsa och stötta studenter som söker hjälp för studierelaterade
besvär.
I Stockholm finns två större studenthälsomottagningar, en vid Stockholms universitet och en vid
Karolinska Institutet. De flesta lärosäten i Stockholm är anslutna till någon av dessa två. Till exempel är KTH ansluten till studenthälsan vid
Stockholms universitet och Södertörns högskola
ansluten till studenthälsan vid Karolinska Institutet. Vissa lärosäten väljer att dela upp studenthälsan genom att erbjuda viss service i lärosätets egna
lokaler, till exempel kurator, medan övrig service är
förlagd på den större mottagningen. Vid mottagningarna finns sjuksköterskor, kuratorer, psykologer och läkare.

En av tre studenter känner inte till att studenthälsan finns. Enbart en
av fem känner till studenthälsan och vad den
erbjuder ganska eller
mycket bra.

Kännedom om och att vända sig till
studenthälsan
För att få hjälp från studenthälsan är det första steget för studenten att höra av sig till mottagningen.
En avgörande faktor för att få stöd är således att
känna till att det finns en studenthälsa, och vilket
stöd den erbjuder.

Av de som upplever att det allmänna hälsotillståndet har försämrats upplever ungefär hälften även
andra problem. Till exempel problem med ängslan,
oro och ångest, missnöje med den ekonomiska situationen och problem med stress.

I undersökningen visar det sig att två av tre studenter har kännedom om studenthälsan, medan en
av tre studenter inte alls känner till att den finns.
Enbart en av fem känner till studenthälsan och vad
den erbjuder ganska eller mycket bra.
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De flesta har svarat att de inte har haft behov av att
vända sig till studenthälsan under sin studietid. Ungefär en av tio har varit i kontakt med studenthälsan
för att få rådgivning, stöd eller hjälp. De flesta upplever att de har fått ganska eller mycket god hjälp
när de vänt sig till studenthälsan.

Lärosätena har ansvar att informera sina studenter
om att det finns en studenthälsa och vilket stöd
som erbjuds.

Undersökningen visar att många mår bra av att
börja studera. Drygt tre av tio mår bättre än innan
de påbörjade studierna. Däremot är det nästan lika
många som uppger att de mår sämre än innan de
började studera.

12

De studenter som känner till studenthälsan har i
hälften av fallen fått informationen direkt från lärosätet. Andra hälften har fått informationen från annat håll, till exempel från studentkåren, direkt från
studenthälsan eller från studiekamrater.
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Slutsatser & reflektioner

Ekonomin går inte ihop
Utifrån resultaten i undersökningen kan vi konstatera att Stockholms studenters ekonomi går inte ihop. Den stora majoriteten arbetar extra vid sidan om
studierna, och många får ändå bara precis ihop till sina utgifter utan möjlighet
att trygga sin tillvaro genom att spara undan en buffert.
Stockholm som storstad är dyr att leva i som student, i synnerhet innerstaden
och närförorter där de flesta högre lärosätena är belägna. Att bo någorlunda
centralt, i närheten av sitt lärosäte och andra studenter har visat sig vara viktigt
för många studenter enligt en undersökning av SSSB. Det är förståeligt, att
studera heltid och därutöver arbeta extra tar mycket tid, att dessutom behöva
ha långa resvägar lägger extra börda på redan stressade axlar. Att bo långt ifrån
en gemenskap kan också bidra till ensamhet och isolering, vilket undersökningen visar är ett alldeles för utbrett problem bland Stockholms studenter.
Stockholms bostadsmarknad kan vara den mest ansträngda i landet. Det tar
ofta över nio år att få en hyresrätt genom bostadskön, att köpa lägenhet kostar
miljoner, och en andrahandslägenhet på 25 kvm landar ofta på 10 000 kronor
i månaden. Att komma in på bostadsmarknaden som student kan upplevas
omöjligt, i synnerhet om du är ung eller kommer som nyinflyttad till Stockholm. Även för äldre studenter och studenter med barnansvar kan det vara
svårt om du inte har en stor ekonomisk buffert.

Även om hyreskontraktet för en studentbostad är begränsat till tiden för aktiva
studier, är det ett förstahandskontrakt där studenten kan skapa sitt eget hem i
en trygg miljö. Dessutom finns ofta goda möjligheter till gemenskap, stöttning
i studierna och en roligare studietid. Studentbostäder är för många ett sätt att
slippa vara utelämnad till andrahandsmarknaden där bostadspriserna i Stockholm är skyhöga. På andrahandsmarknaden finns dessutom risk för att råka ut
för oseriösa hyresvärdar och bedragare, i synnerhet om du är ung eller oerfaren.
Att enbart 16 % av studenterna bor i studentlägenhet speglar ett misslyckande i
Stockholms bostadspolitik. Stockholm är förvisso en stad där många studenter
kommer från regionen från början, där studenters medelålder varierar och en
del redan har hunnit skaffa sig en stabil bostad. Däremot är studentbostaden
lika viktig för många regionala studenter, och utbudet kan påverka stadens
attraktivitet för både regionala och nationella studenter i valet av studieort.
Resultatet visar att ju äldre studenterna blir desto mer pressad är den ekonomiska situationen, och desto mer behöver de arbeta extra vid sidan om studierna. En anledning till att äldre studenter ofta har en mer pressad ekonomisk situation än yngre är enligt CSN att boende- och andra omkostnader stiger med
ålder, i synnerhet för de som har barnansvar. Trots att det finns tilläggsbidrag i
form av barntillägg och merkostnadslån så räcker inte pengarna till.

Att bo i studentbostad är ofta ett förmånligt sätt att bo på som student. Lägenheterna är ofta mindre och därmed relativt billiga, studentkorridorer där vissa
utrymmen delas med andra gör att hyrorna ofta kan hållas lägre än på övriga
bostadsmarknaden. I undersökningen syns tydligt att de som bor i studentbostäder generellt har en lägre boendekostnad än andra, vilket i sin tur leder till
mindre stress, oro och ängslan.
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Hälsa

Kännedom om studenthälsan

De flesta studenter mår bra. Hälsotillståndet är gott och de flesta klarar av
balansen mellan press och återhämtning. Det är dock skrämmande många studenter som inte får ihop en sådan balans. Andelen som ofta eller alltid upplever
ängslan, oro och ångest, sömnsvårigheter, stress och ensamhet är alarmerande
hög.

Studenthälsan fyller en viktig funktion. När studenthälsan träffar studenter
som har studierelaterade besvär får de inblick i vilka utmaningar som finns för
studenters hälsa och vilka mönster som kan urskiljas. Den kunskapen kan användas för att arbeta förebyggande både lokalt på lärosätet och i den nationella
högskolepolitiken. Studenthälsan är förstås även ytterst viktig för de enskilda
studenterna för att förebygga och lindra lidande.

Det finns sannolikt en hel del studenter vars ohälsa inte helt är kopplad till
studier. Att det är många studenter som upplever att hälsan har försämrats i
jämförelse med innan de började studera är dock ett tecken på att studiesituationen är en stark faktor för många som mår dåligt.
Det är tydligt att ekonomi och hälsa är tätt sammankopplat för Stockholms
studenter. För de som klarar av ett extraarbete i lagom mängd, i synnerhet om
det också ger möjlighet att spara undan en summa, är problem med stress och
andra negativa hälsofaktorer betydligt mindre förekommande. Studenter som
är nöjda med sin ekonomi mår bättre än de som inte är nöjda med sin ekonomi.
Att ständigt oroa sig för och behöva kämpa för sin ekonomi kan leda till en ond
spiral av försämrad hälsa. Den som är pressad av sin ekonomi riskerar att inte
bli hjälpt även om den söker sig till en mottagning, eftersom pressen att få ihop
tillräckligt med pengar inte kommer att försvinna genom stresshantering. För
att kunna ta emot hjälp måste risken minska.

Det faktum att en av tre studenter inte känner till studenthälsan är ett stort
problem och ett misslyckande från lärosätenas sida. Den som inte känner till
att studenthälsan finns kan inte heller i tillräcklig utsträckning ta del av utbudet och få det stöd och den hjälp som kan leda till en bättre hälsa. Det gör att
massor av studenter sannolikt missar möjligheten att förebygga till exempel
stress, oro och ångest.
Relativt få studenter har sökt sig till studenthälsan och de flesta uppger att de
inte har haft behov av att söka sig dit. Däremot kan vi fråga oss om fler hade
uppgivit att de hade haft behov om de känt till att den fanns och vad de skulle
kunna få hjälp med. Det är betydligt fler som upplever hälsorelaterade problem
som är typiska för vad studenter faktiskt kan få hjälp med hos studenthälsan,
än de som uppger att de har besökt mottagningarna. Därmed kan studenthälsomottagningarna antas vara en underutnyttjad resurs.

Det första vi måste göra för att stärka studenter är därför att lösa den ekonomiska situationen. Dels behöver systemet för studiemedlet förändras så att
det matchar den verklighet som studenter lever i under olika omständigheter
i livet. Studenter ska både kunna vara i olika åldrar, ha olika livssituation och
ha varierande funktionalitet och fortfarande kunna betala sina grundläggande
levnadsomkostnader genom studiemedel. Dels behöver vi öka antalet studentbostäder i campusnära miljöer och se till att hyrorna går att finansiera genom
studiemedel.
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Att studenter inte känner till studenthälsan innebär att kommunikationen
brister. Kommunikation kan ske på olika sätt, både digitalt, muntligt och genom fysiska foldrar och liknande. När vi går in på ett antal lärosätens hemsidor
ser vi snabbt att flera saknar tydlig information om studenthälsan. På vissa
sidor går det knappt att få fram information ens genom sökfunktionen, på vissa
ligger informationen under flikar som klumpar ihop studenthälsan med studievägledning och andra formuleringar som inte tydligt kommunicerar studenthälsa. Det kan förstås finnas information på andra digitala forum genom lärosätet, till exempel studieplattformar, men många studenter söker information på
lärosätets hemsida. Informationen bör även finnas lättillgänglig för presumtiva
studenter och anhöriga.
Det behövs därmed ett kommunikativt lyft för att säkerställa att alla studenter nås av information om studenthälsan. Många lärosäten gör misstaget att
ge studenterna all information om lärosätet, inklusive stödfunktioner och studenthälsa, vid studiestarten, och därefter aldrig mer nämna informationen. Eftersom studenter får enorma mängder av information vid studiestart, och dessutom ofta är uppslukade av att komma in i studierna, tappas informationen lätt
bort längs vägen. Lärosätena behöver därför utveckla rutiner för att ge kontinuerlig och upprepad information om studenthälsan, minst en gång varje termin.
Genom upprepning kommer fler studenter att ha studenthälsan i åtanke som
ett alternativ om de själva eller en kursare börjar må dåligt eller behöver stöd.

Jämställdhetsperspektiv
I undersökningen går det att se tydliga skillnader i hur män och kvinnor svarar.
Generellt är fler män än kvinnor nöjda med sin ekonomiska situation. Fler
män än kvinnor bedömer sitt hälsotillstånd som bra. Kvinnor upplever i högre
utsträckning problem med oro och stress än män.
Vi kan fortsätta rada upp dessa exempel. Kvinnliga studenter har i klarspråk en
sämre situation än männen inom högre utbildning. Dessa siffror är inte förvånande, även i mätningar av den nationella folkhälsan mår män bättre än kvinnor.
Att siffrorna där kvinnor mår sämre än män upprepar sig år efter år i olika
mätningar betyder inte att vi kan luta oss tillbaka och gå vidare utan att stanna
upp. Vi behöver ta på allvar vad det innebär att många kvinnor tar det största
ansvaret för barn, hur det påverkar ekonomin, hälsan och karriären. Vi behöver
ta på allvar vad prestationskraven gör med unga kvinnor. Vi behöver ta på allvar
att det döljer sig en människa bakom varje siffra. Därför måste vi gå till botten
med problemen, och åtgärda dem.

Det är även viktigt att lärosätets personal och lärare har god kännedom om
studenthälsan så att de kan hänvisa studenter dit som de får kännedom om
mår dåligt. Ett kommunikativt lyft behövs därför även för lärosätenas personal.
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Avslutande reflektioner
Även om de flesta studenter mår bra av att studera och upplever att de både
har en god hälsa och klarar sig ekonomiskt, så kan vi inte blunda för de många
studenter som inte mår bra och som mår psykiskt dåligt.
Samhället gör mycket för att locka människor till att studera och att bredda
rekryteringen till högre utbildning. Idag finns stöd för att stimulera livslångt
lärande. Den som önskar ska kunna studera oavsett bakgrund och livssituation.
I verkligheten verkar dock systemet främst gynna unga, friska och flexibla studenter.
Våra medlemskårer vittnar om att studenter ofta blir skuldbelagda av lärare för
att de arbetar för mycket. Som Stockholm som studentstad ser ut idag är det
dock ett måste för många studenter att ha ett extraarbete om de vill studera.
Det går förstås att ifrågasätta de studenter som arbetar nästintill heltid för att
spara undan flera tusen kronor i månaden, men majoriteten som arbetar extra
gör detta för att ha en dräglig tillvaro under de år som studierna pågår. Det
säger sig självt att det inte finns något annat alternativ när snitthyran ligger på
nästan hälften av studiemedlet.
Det är inte konstigt att studenter som grupp mår sämre än övriga befolkningen.
I Stockholm kan vi konstatera att studenter har en enorm press på sina axlar.
Du ska ständigt prestera på seminarium, tentor och uppsatser. Du ska arbeta på
din fritid. Du ska upprätthålla ett socialt liv och ta hand om dina nära relationer. Du ska helst engagera dig i en förening och som studentrepresentant. Du
ska ständigt ha dåligt samvete för att du har för mycket att göra och att energin
inte räcker till.
Vi får inte heller glömma bort att alla studenter inte har möjlighet att arbeta
extra. Det finns studenter med till exempel funktionsnedsättningar eller redan
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pågående psykisk ohälsa som påverkar förmågan att arbeta mer än sina redan
pågående heltidsstudier. En hel del studenter vet med sig att de skulle må dåligt
av att ta på sig mer än en heltidssysselsättning. Även dessa studenter behöver
en trygg ekonomisk tillvaro och relevant stöd.
Studenter behöver både ekonomisk och social trygghet för att få ro till att prestera i sina studier. Sverige behöver därför en nationell plan för att trygga studenternas tillvaro. Studenters olika livssituation och förutsättningar behöver
tas hänsyn till i betydligt större utsträckning än som nu görs. Att studenter
som är äldre och har barn har särskilt svårt ekonomisk är oacceptabelt. Det är
ett faktum att olika studieorter har olika prisklasser, där storstäder i allmänhet
och Stockholm i synnerhet, är betydligt mer påfrestande för ekonomin. I den
nationella planen behöver även studenthälsornas resurser tryggas och uppdraget förtydligas så att alla studenter har rätt till samma typ av stöd.
Region Stockholm behöver upprätta en målbild för Stockholm som en attraktiv studentstad, vad det ska innebära, vad den ska erbjuda, och hur vi ska behålla våra examinerade studenter. Det behövs därefter en plan för hur målen
ska uppnås. Stockholms kommuner behöver samverka och ta sitt ansvar för
bostadsförsörjningen, som inkluderar olika typer av boenden såsom studentbostäder.
Lärosätena behöver intensifiera arbetet med att involvera studenterna i jämställdhetsarbetet. Den ojämställda situationen där kvinnliga studenter mår
sämre än manliga behöver belysas och aktiva åtgärder sättas in. Studenterna
behöver i högre grad synas i jämställdhetsplaner och lärosätenas arbete med
jämställdhetsintegrering.
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SSCO Kräver

Upprätta en plan för Stockholm som studentstad

Upprätta en reell plan för studenthälsan

Presumtiva studenter väljer bort Stockholm på grund av bristen på bostäder
och studentliv. Stockholm har flera målsättningar om att vara en attraktiv
kunskaps- och tillväxtregion, men saknar idag en helhetsbild över hur Stockholm
ska utvecklas som studentstad. Regionen behöver i samverkan med kommuner
och lärosäten ta fram en konkret plan för hur Stockholm ska bli den attraktiva
kunskaps- och tillväxtregion som planeras, samt för hur regionen ska behålla de
som examineras och minska utflyttningen.

Studenthälsan har i uppdrag att verka förebyggande men saknar såväl resurser
som verktyg för att kommunicera om och finnas till för sina studenter. Detta
försvårar det proaktiva arbetet och gör att studenter som har behov av att
vända sig till studenthälsan inte hittar dit. Vi behöver ett kommunikativt lyft
för att säkerställa att information om studenthälsan når studenterna och att
mottagningarna tilldelas det stöd som krävs för att kunna erbjuda en tillgänglig
studenthälsovård.

Öka andelen studentbostäder med skäliga
hyreskostnader

En jämställd akademi

Studenter bör precis som den övriga befolkningen inte lägga mer än 30 % av
sin disponibla inkomst på boendekostnader. Vi behöver markanvisningar på
andra premisser än högsta anbud, ett varierat utbud av bostäder, ett tillämpligt
investeringsstöd för studentbostäder och förenklade byggregler utan att tumma
på bostädernas kvalitet.
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SSCO kräver inte bara planer för att bygga bort bostadsbristen och stärka
det förebyggande hälsoarbetet. Vi kräver också att detta görs med en ständig
jämställdhetsanalys. Brist på bostäder och en otillgänglig andrahandsmarknad
drabbar våldsutsatta kvinnor och ett studiemiljöarbete som inte tydligt
analyserar kvinnors ohälsa kommer att falla platt. Högre utbildning ska
vara till för den som vill och då behöver vi bostadsmässiga, ekonomiska och
utbildningspolitiska reformer för att bryta ojämlikheten inom akademin.
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