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Inledning och bakgrund 
 
Denna rapport redovisar de viktigare resultaten från en undersökning kring hur doktorander vid Stock-
holms universitet upplever sin ekonomiska situation och ifall de på grund av en otillfredsställande ekono-
misk situation har konfronterats med problem på bostads- och bolånemarknaden i Stockholm. Undersök-
ningen initierades av doktorandombudet och sanktionerades av det dåvarande presidiet vid Stockholms 
universitets studentkår höstterminen 2006. 

En tidigare, likartad enkätundersökning genomfördes under höstterminen 2004 av doktorandombudet. 
Denna påvisade att doktorander som försörjer sig på stipendier ofta har svårt att ta bostadslån och få 
teckna hyreskontrakt. Studentkåren betraktade det som mycket bekymmersamt om många doktorander 
uppfattas ha – eller har – så dålig ekonomi att de inte beviljas lån eller hyreskontrakt. De flesta doktoran-
der är nämligen över 30 år och befinner sig således i familjebildande ålder. Undersökningen från 2004 
visade också tydligt att doktorander med samma ekonomiska förhållanden har blivit helt olika bemötta. 
Om man nekades bolån av ett bolåneinstitut1 beviljades man det ofta av ett annat. 

Studentkåren fann det angeläget, med tanke på resultaten från undersökningen 2004, att göra ny större 
undersökning i syfte att närmare utreda doktoranders ekonomiska situation och etablering på bostads- och 
bolånemarknaden. Under höstterminen 2006 och vårterminen 2007 genomfördes därför en ny enkätun-
dersökning kring doktoranders ställning på bostads- och kreditmarknaden i Stockholm med syfte att se 
om doktorander med vissa former av finansiering var mer benägna att drabbas av problem. 

Undersökningen genomfördes i form av anonyma enkäter som skickades ut till doktorander vid två 
slumpmässigt utvalda institutioner vid Stockholms universitet på Humanistiska, Naturvetenskapliga re-
spektive Samhällsvetenskapliga fakulteten. Svaren behandlades och sammanställdes sedan på ett sådant 
sätt att de inte kan spåras till enskilda individer eller ens till enskilda institutioner. Totalt gjordes 169 styck-
en utskick till lika många doktorander av de totalt cirka 2 000 doktoranderna vid Stockholms universitet. 
Utskicken skedde med universitetets internpost och utgick till alla doktorander vid de utvalda institutio-
nerna som var inskrivna i universitetets digitala personalkatalog SUKAT tisdagen den 5 december 2006. 
Samtliga av svaren har inkommit till doktorandombudet med internposten. 

Svarsfrekvensen på enkäterna har egentligen varit beklämmande låg men snarlik den vid andra under-
sökningar som riktats till studenter och anställda vid universitetet de senare åren. Någon påminnelse har 
heller inte skickats ut. Svarsfrekvensen var 30 procent för Humanistiska fakulteten, 39 procent för Sam-
hällsvetenskapliga fakulteten och 31 procent för Naturvetenskapliga fakulteten. Totalt besvarade endast 60 
doktorander enkäten men bortfallet var relativt jämt fördelat. Det finns ett mindre bortfall även bland de 
enkäter som har besvarats. I några fall har frågorna missuppfattats eller så har svaren varit svårtydda eller 
motsägelsefulla. Ett betydande antal enkäter har inte besvarats eftersom de tillställts personer som inte 
längre är aktiva på utbildningen på forskarnivå vid Stockholms universitet. 

Det är naturligtvis svårt att svara på vilken effekt den begränsade svarsfrekvensen har fått för resulta-
ten. Erfarenheter från andra liknande enkäter ger vid handen att personer som upplevt problem av olika 
slag är överrepresenterade bland dem som svarar. Faktumet att en oproportionerligt stor del av de svar 
som kom in snabbast kom från personer som var missnöjda med sin finansiering och/eller hade stött på 
problem av något slag indikerar att negativa svar kan vara något överrepresenterade. Med detta i åtanke 
bör ändå undersökningen i sin helhet kunna ge en god bild av hur doktorander vid Stockholms universitet 
som grupp upplever sin ekonomiska situation och etablerar sig på bostads- och bolånemarknaden. 

Någon könsaspekt togs inte med och män och kvinnor särskildes inte i undersökningen. Faktorer som 
etnisk och social bakgrund har inte kunnat tas i beaktande då sådana känsliga (och för undersökningen 
egentligen irrelevanta) uppgifter inte har efterfrågats i enkäten. I enstaka fall har det framkommit genom 
enkäten, och till doktorandombudet i andra sammanhang, att otillbörlig negativ särbehandling förekommit 
mot utländska doktorander, förvånande nog även mot sådana från andra nordiska länder eller EU-länder. 

I undersökningen har heller ingen hänsyn tagits till om vederbörande innehar en eventuell förmögen-
het, uppbär livränta eller liknade faktorer som kan ha betydelse för resultaten och tolkningarna av dem. 
Antalet doktorander som är ekonomiskt ”priviligerade” på det sättet torde dock vara högst begränsat och 
torde därför bara ha marginell betydelse för undersökningen i sin helhet. 

                                                 
1 Eftersom majoriteten av bostadskrediterna i Sverige numera inte ges av banker, utan av andra aktörer, särskilt såda-
na som har specialiserat sig på just bostadskrediter, brukas här termen ”låneinstitut” istället för ”bank”. Termen 
inkluderar naturligtvis även vanliga banker som beviljar bostadskrediter. 
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Doktoranders försörjning 
 
Enligt Högskoleförordningen ska anställning som doktorand eller statligt utbildningsbidrag vara de nor-
mala finansieringsformerna för doktorander. Lärosätena får dock anta doktorander med andra former av 
finansiering om den bedöms som säker under hela utbildningen på forskarnivå, det vill säga för en nomi-
nell studietid på fyra år. 

Anställning som doktorand är en regelrätt statlig anställning som kan innehas under tiden som dokto-
rand och ger rätt till fulla sociala förmåner och en avtalsreglerad lön. Ofta kombineras den med timunder-
visning eller assistenttjänstgöring på 20 procent, så kallad institutionstjänstgöring. Lönen ligger på cirka 
20 000–23 000 kronor i månaden. Utbildningsbidrag för doktorander ger en lägre och av regeringen fast-
ställd lön på 14 900 kronor i månaden. Bidraget är skattepliktigt men universitetet eller doktoranden beta-
lar inga sociala avgifter, vilket normalt exkluderar bidragstagaren från socialförsäkringssystemet. Istället ska 
utbildningsbidraget fortsätta att betalas ut vid sjukdom eller föräldraledighet och sedan förlängas i motsva-
rade mån. Efter två med utbildningsbidrag har en doktorand alltid rätt att bli anställd som doktorand un-
der den resterande nominella tiden för utbildning på forskarnivå. 

Andra finansieringsformer än anställning som doktorand och utbildningsbidrag är inte reglerade finan-
sieringsformer för doktorander. Runt 10 procent av alla doktorander försörjer sig på stipendier som var-
ken ger rätt till pension, föräldraförsäkring, sjukpenning eller arbetslöshetskassan. Storleken på stipendier-
na kan vara högst varierande. Ett mindre antal doktorander försörjer sig på andra sätt, till exempel via 
halvtidsarbete eller på egna besparingar. Endast i undantagsfall kan doktorander uppbära studiemedel från 
CSN. 

Vid Stockholms universitet hade år 2006 doktoranderna följande finansiering: 
 
Typ av försörjning  Andel (%) 
Anställning som doktorand  51 
Utbildningsbidrag  18 
Annan universitetstjänst  28 
Stipendier   12 
Anställning utanför högskolan  5 
Övrigt eller ingen finansiering  28 
 
Generellt kan sägas att alla doktorander ska ha en säker finansiering under hela sin tid på utbildningen på 
forskarnivå. Den bedömning som lärosätena har gjort, i det här fallet Stockholms universitet, borde därför 
duga för hyresvärdar och bolåneinstitut. Om det finns osäkerheter kring en blivande doktorands förmåga 
att försörja sig får denne nämligen inte antas till utbildning på forskarnivå. 
 
 
Doktorandernas ekonomiska situation 
Av doktoranderna i undersökningen hade majoriteten doktorerat vid Stockholms universitet mellan två till 
fyra år. Endast tre stycken hade bedrivit studier på forskarnivå i mer än fem år. Frågan var ställd så att 
samtliga finansieringsformer doktoranden hade haft under sin utbildning på forskarnivå togs med och 
alltså inte enbart den finansieringsform som var aktuell för tillfället. Finansieringsformerna fördelades 
följande: 
 
Finansieringsform  Antal Andel (%) 
Doktorandanställning  34 57 
Utbildningsbidrag  33 55 
Annan anställning  3 5 
Stipendium   24 40 
Annan finansiering  0 0 
Ingen finansiering  1 2 
Totalt   60 159 
 
Det mest anmärkningsvärda var att ingen doktorand föll inom kategorin ”annan finansiering”. Den stora 
andelen doktorander – 24 stycken av 60 – som har haft stipendium som finansieringsform är också an-
märkningsvärt. Det innebär att dessa doktorander, medan de varit stipendiefinansierade, inte har haft till-



 3

gång till det vanliga socialförsäkringssystemet. Det bör i sammanhanget påpekas att det naturligtvis enbart 
är något positivt att få stipendium som extrafinansiering vid sidan om. 
 
 
Hur doktoranderna uppfattar sin ekonomiska situation? 
Det har inte tidigare undersökts hur doktorander vid Stockholms universitet själva uppfattar sin ekono-
miska situation. Det visade sig att doktoranderna uppfattade sin ekonomiska situation på följande sätt: 
 
Ekonomisk situation  Antal Andel (%) 
God   17 31 
Acceptabel   29 53 
Dålig   8 15 
Mycket dålig   1 2 
Totalt   55 101 
 
Resultatet kan sägas vara både positivt och nedslående på samma gång. Skillnaden mellan doktorander 
med olika former av finansiering var mycket markant. Majoriteten av doktoranderna med anställning som 
doktorand uppfattade sin ekonomiska situation som ”god” eller ”acceptabel”. Merparten av doktorander-
na med stipendium eller utbildningsbidrag, å andra sidan, uppfattade sin ekonomiska situation som ”ac-
ceptabel” eller ”dålig”. 

Av detta kan man sluta sig till att anställning som doktorand även av doktoranderna själva ses som en 
fullgod finansiering och att löneläget, även med tanke på de höga levnadsomkostnaderna i Stockholm, 
uppfattas som tillfredställande. Situationen tycks vara det omvända med utbildningsbidrag och stipendium. 
Svaren tyder på att stipendierna, fastän de normalt är skattefria, ofta ger en inkomst som är väsentligt lägre 
än vad anställning som doktorand ger efter skatt. Utbildningsbidrag ger ungefär minst 5 000 kronor mind-
re inkomst i månaden än en anställning som doktorand. Det är en högst väsentlig skillnad som kan vara 
helt avgörande för möjligheterna att till exempel skaffa ett acceptabelt boende eller ha råd att bilda familj. 

 
 
Doktorandernas etablering på bostadsmarknaden 
 
Undersökningen visade att doktorander vid Stockholms universitet generellt är mycket väl etablerade på 
bostadsmarknaden, även om undersökningen inte tog hänsyn till faktorer som storlek på bostaden och 
bostadens läge. Doktorandernas boende såg ut på följande vis: 
 
Form av boende  Antal Andel (%) 
Egen bostadsrätt  18 32 
Egen villa eller radhus  7 12 
Eget förstahandskontrakt  19 33 
Andrahandskontrakt  3 5 
Hemma hos föräldrar  2 4 
Annan boendeform  8 14 
Totalt   57 100 
 
I många fall ägdes/förhyrdes bostaden tillsammans med en partner. I den kategorin ”annan boendeform” 
inryms bland annat boende i studentlägenhet och inneboende hos annan än föräldrar eller kollektivboen-
de. Det är naturligtvis svårt att uttala sig om denna kategori bor så frivilligt eller ofrivilligt. 
 
 
Doktorandernas möjlighet att bli accepterade som hyresgäster 
23 stycken doktorander hade tecknat ett förstahandkontrakt på en hyresrätt under sin tid som doktorand 
medan 36 inte hade gjort det. Endast nytecknande av hyreskontrakt behandlades. Det innebär att rättighe-
ter som regleras i hyreslagen, såsom byte av lägenhet och övertagande av hyreskontrakt under vissa om-
ständigheter, inte berörs här. För 20 stycken av 23 av de doktorander som tecknat ett förstahandkontrakt 
på en hyresrätt hade det inte funnits några som helst svårigheter att av hyresvärden bli accepterade som 
hyresgäster. Tre doktorander uppgav däremot att de upplevt att de bara efter större eller mindre svårighe-
ter blivit accepterade av hyresvärden. Fem stycken doktorander hade försökt teckna ett förstahandkon-
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trakt på en hyresrätt men inte blivit accepterade som hyresgäster när de kommit i en position att de stått 
inför möjligheten att göra det. Det framgår inte av undersökningen om de bara försökte hos en hyresvärd 
eller hos flera. Några av de doktorander som inte blivit accepterade som hyresgäster, eller bara fått sitt 
hyreskontrakt med problem, har angivit skäl till varför de drabbats av svårigheter. En doktorand med 
utbildningsbidrag angav att skälet var ”[e]j fast anställning, för låg inkomst för att ens kunna söka lägenhe-
ten”. En annan doktorand med utbildningsbidrag skriver att hyresvärden ”har inte tyckt att min inkomst 
är tillräckligt hög för att jag ska få ett förstahandskontrakt”, två andra doktorander med utbildningsbidrag 
respektive stipendium har angett något liknande. En doktorand med utbildningsbidrag och sedan dokto-
randanställning angav ”osäker ekonomisk situation”. 
    Av de doktorander som upplevt problem att bli accepterade som hyresgäster har alla antingen haft ut-
bildningsbidrag eller stipendium. Inga har haft doktorandanställning. Vid stipendium ska man hålla i åtan-
ke att inkomsten inte ses vid en eventuell kreditupplysning utan måste styrkas på annat sätt. De tre dokto-
rander som upplevt svårigheter med att bli accepterade som hyresgäster men slutligen godtagna blev det 
efter att ha fått en borgenär som gått in och garanterat hyresbetalningarna. 
    Problem med att erhålla förstahandskontrakt på hyreslägenheter som vissa doktorander har upplevt 
torde främst bero på den höga konkurrensen om lediga hyresobjekt på Stockholms bostadsmarknad. Ef-
tersom de flesta doktorander i undersökningen, som kommit i en position där tecknade av ett första-
handskontrakt kommit i fråga, inte har haft några problem med att bli godkända som hyresgäster torde det 
inte föreligga något generellt hinder för doktorander som grupp att etablera sig på hyresmarknaden. 
    Som framgår i SOU 2007:14 ska den praxis som de olika allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm 
tillämpar inte innebära något som helst hinder för doktorander – oavsett om de har anställning, utbild-
ningsbidrag eller stipendium – att få hyreskontrakt på grund av befarad bristande betalningsförmåga. 
 
 
Doktorandernas möjligheter att ta bolån 
22 stycken doktorander i undersökningen har sökt eller tagit bolån under sin tid som doktorand vid 
Stockholms universitet. Av dessa har 15 stycken inte upplevt några som helst problem med bli beviljade 
bolån. Sju stycken har däremot endast blivit godkända som lånetagare efter svårigheter eller helt blivit 
nekade. En doktorand berättar att han/hon endast har beviljats ett alltför litet lån för att ens köpa en liten 
etta i en förort. Åtminstone tre doktorander med doktorandanställning har vid åtminstone ett försök blivit 
nekade bolån. En doktorand berättar: ”[e]j tillräcklig inkomst trots tillräcklig säkerhet. Var tvungen att ta 
med en medsökande på löneansökan för att få den att gå igenom”. ”För låg lön som doktorand” anger 
också en annan doktorand med doktorandanställning. Endast en doktorand anger tidsbegränsad anställ-
ning som skäl till avslag på låneansökan: ”Jag har tidsbegränsad anställning på universitetet och banken var 
SBAB, Sparbanken”. En doktorand med utbildningsbidrag, som ansett sig behöva ta ett bolån, säger sig ha 
avstått eftersom ”[…] jag har inte ens vågat be om ett lånelöfte för att jag vet att de 
[= låneinstituten] säger nej till folk på utbildningsbidrag”. 
    Doktorandombudet har i sitt arbete även på andra sätt än genom enkätundersökningarna kommit i 
kontakt med doktorander som haft problem på bostads- och/eller bolånemarknaden eller trott sig löpa 
risk för att drabbas av sådana problem. Det har förekommit att doktorander, även sådana med doktorand-
anställning, inte försökt erhålla ett bostadslån i tron att de som tidsbegränsat anställda inte har möjlighet 
att få lån, en idag felaktig föreställning som dock fortfarande odlas i media.2 De flesta banker/låneinstitut 
beviljar numera regelmässigt bolån även till personer med tidsbegränsad anställning och liknande under 
förutsättning att den sökande uppfattas ha god vandel och tros kunna få (fortsatt) arbete även i framtiden. 
Skandia Banken, Salus Ansvar och SBAB är här undantag och inte ens doktorander med doktorandan-
ställning tycks kunna få bolån där. Vissa banktjänstemän tycks dock ha svårt att göra denna form av flexi-
bel kreditbedömning och kan därför, som framgår i SOU 2007:14, inta en överdrivet restriktiv hållning 
även om bankledningen förhåller sig positiv till en generös lånepolicy. 
    Normalt sätt torde inte doktorander, som har vanlig studiefinansiering, behöva vända sig till de nischa-
de låneinstitut som tar emot kunder som blivit avvisade av traditionella bolåneinstitut. Inte desto mindre 

                                                 
2 Begreppet ”fast anställning” eller ”tillsvidareanställning” är särskilt problematisk när det gäller anställningar inom 
högskolesektorn. Flertalet anställningsformer enligt högskoleförordningen varar i åratal men har ändå en bortre 
tidsgräns och kallas ”anställning tillsvidare, dock längst till och med…”. Detta gäller inte bara anställningar som 
doktorand. Exempelvis anställs forskarassistenter (det vill säga disputerade forskare) på fyra- eller femårskontrakt. 
Författaren har i sitt arbete som doktorandombud under nästan fyra år fått intrycket att anställningar av denna typ 
generellt likställs med reguljära tillsvidareanställningar av de flesta. 
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visar den genomförda studien att doktorander kan mötas av vissa svårigheter på bolånemarknaden. Det är 
dock viktigt att ha i åtanke att studien inte har med som variabel om doktorander har betalningsanmärk-
ningar, oreglerade tidigare skulder eller dylikt. Dessutom kan ett låneinstitut ha avslagit en låneansökan 
medan den senare har beviljats av ett annat låneinstitut. Ett större problem än att få ett bolån, inte minst 
för doktorander med utbildningsbidrag, torde vara att den månatliga inkomsten är så pass låg att det finns 
mycket liten marginal att klara en eventuell räntehöjning. 
 
 
Sammanfattning och slutsatser 
 
När det gäller möjligheten generellt för personer med osäkra anställningsförhållanden att teckna hyreskon-
trakt och ta bolån tycks det finnas en betydande skillnad mellan personer som innehar högsta-
tus/högkvalificerade arbeten och personer med mindre kvalificerade och statusfyllda arbeten. Arbetsliv-
sinstitutets rapport Flexibla inkomster och fasta utgifter – en studie av ekonomisk stress och hälsa bland korttidsanställ-
da visar att problem att bli accepterade på bostads- och bolånemarknanden på grund av en tidsbegränsad 
anställning främst är något som upplevs av personer som inte har universitetsutbildning. (Samtidigt bör 
det nämnas att majoriteten idag inte uppfattar att de har upplevt några problem alls.) Detta kan möjligen 
indikera att högutbildade antingen uppfattas som mer pålitliga eller anses löpa mindre risk att drabbas av 
arbetslöshet. Högutbildade kan också tänkas besitta en ”social kompetens” som är viktig för att ha fram-
gångar i kontakter med bankvärlden eftersom det tycks vara viktigt att kunna argumentera för sin sak. 
Detta är doktorander ofta duktiga på och ofta utbildade i. Dessutom verkar forskarstatus slå relativt högt 
socialt. Sammantaget torde därför doktorander tillhöra den kategori av visstidsanställda som har lättast att 
teckna hyreskontrakt och ta bolån. 
   En del av resultaten i denna undersökning kan säkerligen anses vara allmängiltiga för yngre vuxna i 
Stockholm. De flesta ungdomar som bor i Stockholm eller flyttar till Stockholm upplever betydande pro-
blem i sitt möte med bostadsmarknaden. Andrahandskontrakt och inneboendeförhållanden är snarare 
regel än undantag. Emellertid kan majoriteten av doktoranderna vid Stockholms universitet klassificeras 
som ”unga vuxna”. Medelåldern att påbörja utbildning på forskarnivå är 29 år och medelåldern för dispu-
tation är 35 år. Medianåldern för doktorander vid Stockholms universitet är 33 år. Nära 70 procent av 
doktoranderna i Sverige lever i samboförhållanden eller är gifta och bortåt 40 procent har hemmavarande 
barn under 18 år. Sifforna är från år 2003 och eftersom inställningen inom akademin sedan dess blivit mer 
positiv till att kombinera doktorerande och föräldraskap är det dessutom sannolikt att andelen doktoran-
der med barn har ökat sedan dess. 
   Doktoranderna gör kvalificerat arbete och utför en stor del av Sveriges forskning. Det är frågan om 
högutbildade människor, mestadels runt 30 år eller äldre, som inte kan förväntas acceptera en otillfreds-
ställande ekonomisk situation. Det är också tydligt att den sociala och ekonomiska situationen är betydel-
sefull för studieresultaten såväl som välbefinnandet. Denna undersökning förstärker intrycket att stipendi-
er och utbildningsbidrag ger en otillfredsställande ekonomisk situation och dessutom kan försvåra en god 
etablering på bostadsmarknaden. Mot den bakgrunden är det angeläget att satsa på att ersätta stipendier 
och utbildningsbidrag med riktiga anställningar som doktorand. Det är inte alls lika prioriterat att löneni-
vån för doktorander med anställning som doktorand ska höjas. Däremot är det naturligtvis viktigt att lö-
neutvecklingen för doktorander följer den allmänna svenska löneutvecklingen och den generella löneut-
vecklingen vid Stockholms universitet i synnerhet. 
 
 
Rekommendationer 
1) Att utbildningsbidrag och, i största möjliga utsträckning, stipendier avskaffas som finansieringsform 

för doktorander. Doktorandanställning ska vara den normala finansieringsformen under hela utbild-
ningen på forskarnivå. Utbildningsbidraget ger en otillräcklig ekonomisk situation, vilket är särskilt 
problematiskt då de flesta doktorander befinner sig i familjebildande ålder. 

2) Att regelbundet följa upp om doktorander har problem med att etablera sig på bostads- och bolåne-
marknaden på grund av otillräcklig ekonomisk trygghet. Om det visar sig att fortsatta problem förelig-
ger så borde man överväga om det behövs information till bolåneinstitut /fastighetsägarorganisationer 
om den ekonomiska trygghet som doktorander normalt sätt faktiskt har. 

3) Alla doktorander med annat medborgarskap än svenskt som blivit otillbörligt särbehandlade på bo-
stadsmarknaden (eller i andra sammanhang) får erforderligt stöd från studentkåren om de önskar an-
mäla detta till Diskrimineringsombudsmannen, EU-kommissionen och/eller Nordiska ministerrådet. 
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