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Abstract 
Uppsatsens syfte är att analysera i hur stor utsträckning lokala 
bostadsmarknader i Stockholms län är anpassade till studenters inträde på 
bostadsmarknaden. Uppsatsens teoretiska angreppsätt utgår från tidigare 
forskning om den svenska bostadsmarknaden, unga vuxnas flyttmönster och val 
av boende. Uppsatsens empiriska material har tagits fram genom bearbetning 
och analys av sekundärdata om bostadsbeståndets struktur i länets kommuner. 
Genomsnittliga hyresnivåer för mindre hyreslägenheter om ett rum och kök 
eller kokvrå har studerats, samt hur förmedlingen av hyresbostäder sker. 
Empiriskt material har även samlats in i form av semi-strukturerade intervjuer 
med olika aktörer med god kännedom om bostadssituationen för studenter i 
Stockholms län. Studien visar att bostadsstockens struktur i länets kommuner, 
definierat som fördelningen mellan upplåtelseformer och bostadsstorlekar, 
påverkar studenters möjlighet att finna bostad. Undersökningen visar att 
hyresnivåerna för mindre hyresbostäder påverkar studenters möjlighet att finna 
bostad. Hur förmedling av hyresbostäder sker påverkar också studenters 
möjlighet att ta del av det utbud av hyresbostäder som finns. Studien visar även 
att det finns fler faktorer som påverkar studenters bostadssituation, som 
bostadsbristen i länet och regleringen av bostadsmarknaden.  

Nyckelord: Studenter, Bostadsmarknad, Stockholm, Hyresrätt. 
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Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att analysera i hur stor utsträckning lokala 
bostadsmarknader i Stockholms län är anpassade till studenters inträde på 
bostadsmarknaden. De komponenter som undersöks är bostadsstockens 
struktur avseende fördelningen mellan upplåtelseformer och bostadsstorlekar, 
hyresnivåer, samt förmedling av hyresbostäder. Studiens frågeställningar rör 
huruvida bostadsstockens struktur påverkar tillgången på hyresbostäder för 
studenter i Stockholms län, vilka faktorer som påverkar utbud och efterfrågan 
på hyresbostäder för studenter, samt om förmedlingen av hyresbostäder 
påverkar tillgången på hyresbostäder för studenter. Uppsatsen studerar även 
hur sökvägarna till ny bostad ser ut för studenter. 

Uppsatsen avgränsas till att studera tillgången på hyresbostäder för studenter 
mellan 20-27 års ålder i Stockholms län. I uppsatsen undersöks studenters 
möjligheter att finna hyresbostäder om ett rum och kök eller kokvrå i det 
befintliga bostadsbeståndet i länet. Uppsatsen avgränsas till att utgå från att 
utgifterna för en hyresbostad inte ska överstiga 30 procent av studentens 
inkomst. 

Studiens frågeställningar besvaras genom en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ informationsinsamling, s.k. triangulering. Studiens empiriska 
material har tagits fram genom bearbetning och analys av sekundärdata 
avseende bostadsstockens struktur, dvs. genom en studie av fördelningen 
mellan lägenhetsstorlek och upplåtelseform i de olika kommunerna som ingår i 
Stockholms län. Data angående genomsnittliga hyresnivåer för mindre 
hyresbostäder i länets kommuner har även undersökts. Information om hur 
förmedlingen av bostäder sker i allmännyttan, hos ett antal privata hyresvärdar 
och i studentbostadsföretag har hämtats från olika webbplatser. Information 
har även samlats in i form av semi-strukturerade intervjuer med olika aktörer 
som har god kännedom om studenters bostadssituation i Stockholms län. 

Studien visar att det är uppenbart att det finns lokala bostadsmarknader i länet. 
Strukturen på bostadsmarknaden i länets kommuner skiljer sig åt avseende 
fördelning mellan lägenhetsstorlek och upplåtelseform. Hyresnivåerna skiljer 
sig även mellan de olika kommunerna som ingår i länet. Av undersökningen 
framgår att bostadsstockens struktur i viss mån påverkar studenters tillgång på 
hyresbostäder. Ett antal andra faktorer påverkar också utbud och efterfrågan av 
hyresbostäder för studenter, däribland prisbild, förmedling av bostäder, samt 
konkurrensen med andra bostadssökande. Uppsatsen visar att hur förmedling 
av hyresbostäder går till påverkar studenters möjlighet att erhålla en 
hyresbostad. Undersökningen tydliggör att sökvägarna till hyresbostad för 
studenter i Stockholms län är spridda och svåröverskådliga.    
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Bristen på studentbostäder i Stockholms län är ett ofta förekommande ämne i 
debatten kring Stockholms tillväxt. Att Stockholm attraherar många studenter 
är en positiv utveckling. Länsstyrelsen i Stockholms län bedömer att behovet av 
eftergymnasialt utbildade i regionen kommer att öka med uppemot 150 000 
personer till år 2020.1 Detta innebär att antalet studerande i Stockholms län kan 
antas öka. Att erbjuda alla studenter en bostad utgör däremot en stor utmaning 
för länet. Det finns ungefär 12 500 studentbostäder och 80 000 studenter i 
Stockholms län2. Eftersom antalet studentbostäder är så begränsat i förhållande 
till antalet studenter utgör den reguljära bostadsmarknaden som helhet därför 
per definition studenternas bostadsmarknad. 

Balansen mellan utbud och efterfrågan på bostäder varierar mellan olika orter 
med högskola. I vissa högskoleorter är det svårt att finna bostad medan det i 
andra är relativt enkelt att ta sig in på bostadsmarknaden. Flera faktorer 
påverkar samspelet mellan utbud och efterfrågan på bostadsmarknaden. 
Regelverk, bostadsstockens struktur avseende fördelningen mellan olika 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar påverkar, liksom de sökvägar som finns 
tillgängliga för att erhålla bostad. En bostads ekonomiska värde, som till stor del 
avgörs genom bostadens geografiska läge, påverkar dessutom pris och tillgång3. 

Olika grupper har olika förutsättningar att hävda sig på bostadsmarknaden. Den 
grupp som lyfts fram i denna studie är unga vuxna studenter och deras situation 
på den befintliga bostadsmarknaden. Studenter som grupp möter ofta 
svårigheter att finna bostad4. Flera av landets högskoleorter upplever en kraftig 
inflyttning av studerande och andra, vilket leder till att efterfrågan på bostäder 
som eftersöks av studenter ofta överskrider utbudet.   

Unga vuxnas boendeförhållanden i Stockholm uppmärksammas ofta. 
Stockholms läns landsting anger till exempel att det är svårt för unga vuxna och 
studenter att hävda sig på bostadsmarknaden och finna en bostad i Stockholm.5 
Hyresgästföreningen har genomfört en studie som visar att 3 av 10 av 
Stockholms unga vuxna mellan 20-27 års ålder tvingas bo hemma mot 
bakgrund av svårigheten att finna bostad.6 Bostadsminister Stefan Attefall har 
efterlyst en mer regional bostadsplanering i Stockholmsregionen, vilket i 
förlängningen kan ge bostäder som ungdomar har möjlighet att erhålla. Vidare 
har bostadsministern påpekat vikten av regionala åtaganden för byggandet av 
studentbostäder i Stockholmsregionen.7 

 

 

                                                   

1 Länsstyrelsen 2011 B 
2 Stockholms Handelskammare 2012:3 
3 Öberg & Springfield 1991:114 
4 Länsstyrelsen 2011 A, Stockholms Handelskammare 2012 
5 Stockholms läns landsting 2011:3 
6 DN, 3 av 10 unga bor kvar hos föräldrarna, 2013-05-16 
7 Attefall Kommuner ska inte kunna bortse från bostadsbristen, 2013-05-27 
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1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera i hur stor utsträckning lokala 
bostadsmarknader i Stockholms län är anpassade till studenters inträde på 
bostadsmarknaden. De komponenter av bostadsmarknaden som kommer att 
undersökas är bostadsstockens struktur avseende fördelningen mellan 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar, hyresnivåer för mindre hyresbostäder, 
samt hur förmedling av hyresbostäder går till.  

1.3 Frågeställningar 

 Har bostadsstockens struktur någon betydelse för tillgången på 
hyresbostäder för studenter i Stockholms län? 

 Vilka faktorer påverkar utbud och efterfrågan på hyresbostäder för 
studenter? 

 Påverkas tillgången på hyresbostäder för studenter av hur förmedlingen 
av bostäder sker? 

 Hur ser sökvägarna till ny bostad ut för studenter? 

1.4 Disposition 
I uppsatsens andra kapitel presenteras studiens metodologiska angreppsätt. I 
metodavsnittet redogörs även för studiens avgränsningar och definitioner. I det 
tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet syftar 
till att redogöra för den bostadsmarknad som studenter i Stockholms län har att 
agera på. Det fjärde kapitlet innehåller uppsatsens empiriska del. I det femte 
kapitlet analyseras och diskuteras studiens resultat. 
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2 Metod 

2.1 Avgränsningar och definitioner 

Ett metodologiskt övervägande rör studiens avgränsningar och definitioner. Det 
är viktigt att ha i åtanke att studenter är en heterogen grupp som efterfrågar 
olika typer av bostäder. Olika grupper av studenter har också olika 
förutsättningar att hävda sig på bostadsmarknaden. För att genomföra studien 
har därför olika avgränsningar behövt göras. 

Med studenter avses i denna uppsats högskolestuderande i åldern 20-27 år. En 
stor andel av studenterna i Stockholms län är unga vuxna. Det är rimligt att anta 
att unga vuxna studenters inträde på bostadsmarknaden är mer komplicerat än 
vad det är för studerande i högre åldrar, bl. a. på grund av de yngres ofta mer 
begränsade ekonomiska resurser, kontaktnät och kunskap om 
bostadsmarknaden8. Uppsatsen avgränsas även till att undersöka studenters 
möjlighet att erhålla hyreslägenheter. Det är rimligt att anta att hyresrätten är 
den upplåtelseform som unga studenter utan eget kapital eller hjälp utifrån 
söker sig till.   

Vidare avgränsas uppsatsen till att undersöka studenters möjligheter att hyra en 
bostad i det befintliga bostadsbeståndet i Stockholms län. En undersökning om 
hur nyproduktion av studentbostäder kan komma att påverka studenternas 
boendesituation diskuteras således inte utförligt i uppsatsen. Denna 
avgränsning påverkar självfallet studiens resultat då nyproduktion av bostäder 
för studenter är en viktig åtgärd för att öka studenters tillgång till bostad. Denna 
uppsats undersöker dock hur bostadsmarknaden för studenter ser ut i dagsläget 
och nyproduktion av studentbostäder är en tidsutragen åtgärd. 

I uppsatsen definieras bostadsmarknaden för studenter som de kommuner som 
ingår i Stockholms län. Studenters geografiska bostadsmarknad kan sträcka sig 
utanför länets gränser. Länets gränser har dock bedömts vara en användbar 
avgränsning inom ramen för denna studie mot bakgrund av att länets gränser är 
av administrativ karaktär, bostadsmarknaden i Stockholm är av regional 
karaktär och att alla kommuner ingår i samma transportnät. Med 
bostadsstockens struktur avses i uppsatsen fördelningen mellan 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar. 

I uppsatsen undersöks endast studenters tillgång till små hyreslägenheter, 
definierat som hyreslägenheter med ett rum och kök eller ett rum med kokvrå. 
Studenter är en heterogen grupp och efterfrågar inte endast små lägenheter. 
Däremot är det troligt att denna bostadsstorlek tilltalar de flesta studenter vars 
boendesituation undersöks i denna studie. En studie genomförd av Stockholms 
läns landsting visar dessutom att studenter helst vill bo i en egen lägenhet och 
ha ett förstahandskontrakt.9 Uppsatsen har även avgränsats till att utgå ifrån att 
utgifterna för en bostad inte ska överstiga 30 procent av studentens inkomst.  

Det är viktigt att ha i åtanke att avgränsningarna påverkar studiens resultat. 
Avgränsningarna kan få det att framstå som svårare för studenter att finna en 

                                                   

8 Länsstyrelsen 2011 A:7 
9 Stockholms läns landsting 3:2011 
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hyresbostad än vad det i verkligheten är. Studenters bostadsmarknad utgörs 
inte endast av hyreslägenheter och inte heller av lägenheter om ett rum och kök 
eller kokvrå. Studenters bostadsmarknad behöver inte heller utgöras av 
bostäder där boendekostnaden som högst uppgår till 30 procent av den 
studerandes inkomst. Dessa nyckeltal bedömdes ändå rimliga för att studien 
skulle vara möjlig att genomföra. 

2.2 Metodologiskt angreppssätt 
Enligt Alan Bryman kännetecknas den kvantitativa forskningen av de 
tillvägagångsätt som används vid kvantitativ informationsinsamling, som 
exempelvis görs genom enkätundersökningar, experiment eller bearbetning av 
statistisk data.10 Kvantitativa undersökningar har den fördelen att de går att 
replikera och att de ofta ger generaliserbara resultat. Informationen är ofta 
tillämpbar och giltig även i andra situationer.11 Kvalitativa studier kan kritiseras 
för att vara subjektiva, ha bristande transparens, vara svåra att replikera och 
omöjliga att generalisera.12 Kvalitativa metoder har däremot, enligt Bryman, 
som fördel att de ger rikare och mer djupgående information än kvantitativa 
metoder.13 Kvalitativa former av informationsinsamling bygger exempelvis på 
deltagande observation eller ostrukturerade intervjuer.14  
 
Enligt Bryman avgör varje undersöknings frågeställningar vilket metodologiskt 
angreppsätt som är mest lämpligt att tillämpa.15 För att besvara 
frågeställningarna i denna uppsats har en kombination av kvalitativa och 
kvantitativa metoder använts. Information har dels samlats in i form av 
sekundärdata, dels genom semi-strukturerade intervjuer med olika 
respondenter som har god kännedom om och intresse av studenters 
bostadsförhållanden. Att använda sig av en kombination av kvantitativa och 
kvalitativa angreppsätt kallas metodtriangulering.16 Enligt Bryman kan en 
kombination av kvalitativa och kvantitativa metoder ha flera fördelar, då de kan 
användas för att få en mer heltäckande bild över ett studieområde.17 
Triangulering är ett angreppsätt där olika teoretiska perspektiv, 
informationskällor och metoder kombineras.18 

Att använda sig av en kombination av data framtagen med kvantitativ 
respektive kvalitativ metod kan således ge ett positivt bidrag till denna studie. 
Kvantitativa data har som fördel att de ofta ger heltäckande och generaliserbara 
resultat för ett studieområde, något som är nödvändigt i en studie som 
undersöker bostadsmarknadens karaktär i en storstadsregion.  Kvalitativa 
samtalsintervjuer gör att mer djupgående information kan nås som dessutom 
kan följas upp med nya frågeställningar. Detta är ett nödvändigt komplement i 
en studie som studerar hur bostadsmarknadens karaktär påverkar en utvald 
grupp inom storstadsregionen Stockholms län.  

                                                   

10 Bryman 1997:20,21 
11 Bryman 1997:47,51,52 
12 Bryman 2004:285 
13 Bryman 2002:272,273 
14 Bryman 1997:59 
15 Bryman 1997:127 
16 Halvorsen 1992:92 
17 Bryman 1997:160-164 
18 Bryman 2004:275 
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Enligt Bryman har kvantitativa och kvalitativa angreppsätt ofta olika relevans i 
en forskningsprocess olika faser. 19 I denna uppsats samlades först kvantitativ 
data in för att få en översiktlig bild av strukturen på den bostadsmarknad som 
unga vuxna studenter i Stockholms län agerar på. Intervjumaterialet samlades 
sedan in som en fördjupning och ett komplement till det kvantitativa materialet. 

Precis som valet av avgränsningar och definitioner påverkar även det 
metodologiska angreppsättet studiens resultat. Ett möjligt alternativ hade varit 
att göra en enbart kvantitativ eller kvalitativ studie.  

2.3 Kvantitativ undersökning 

Den kvantitativa delen av studien kommer att genomföras genom bearbetning 
och analys av sekundärdata. Bryman framhäver flera fördelar med att använda 
sig av sekundärdata inom ramen för en studie. Dels är materialet ofta av hög 
kvalitet och kan med fördel återanvändas för olika studier, dels är datan ofta 
omfattande och representativ. 20 May framhåller dock att det är viktigt att inta 
ett kritiskt förhållningssätt då man använder sig av sekundärdata som officiell 
statistik. I enlighet med Mays resonemang är det viktigt att reflektera över 
statistikens tillförlitlighet och huruvida den uppfyller krav på reliabilitet och 
validitet.21 Validitet innebär att studien undersöker det som avses undersökas 
och mätas.22 Hög reliabilitet innebär att den insamlade data innehåller korrekt 
information.23 Även Halvarsen framhäver problematiken som uppstår vid 
användandet av sekundärdata samtidigt som han menar att det är positivt att 
utnyttja material som redan finns.24 Den sekundärdata som användes i denna 
studie har bedömts som tillförlitlig och relevant mot bakgrund av studiens 
problemformuleringar. 
 
Det bearbetade materialet redovisas i uppsatsen i tabeller och diagram. I 
tabellerna är Stockholms läns olika kommuner sorterade efter kommunkod. 
Statistiken används för att få en översiktlig bild av strukturen på den 
bostadsmarknad som studenter i Stockholms län agerar på. För att angripa 
frågeställningen om huruvida bostadsstockens struktur har någon betydelse för 
studenters tillgång på hyresbostäder i Stockholms län är det nödvändigt att 
undersöka bostadsstockens struktur i de olika kommunerna som ingår i länet. 
Statistik framtagen av Statistiska centralbyrån, SCB, som tagits fram på uppdrag 
av Stockholms läns landsting, SLL, om bostadsbeståndets struktur avseende 
bostadstyper och fördelning av upplåtelseformer i länet har använts i uppsatsen.  
 
Information om hyresnivåer för mindre hyresbostäder i länet, definierat som ett 
rum och kök eller kokvrå, är nödvändigt för att få en uppfattning om 
hyresnivåerna på den bostadsmarknad studenter agerar på. Statistik framtagen 
av Hyresgästföreningen angående genomsnittliga hyresnivåer för mindre 
lägenheter i Stockholms läns kommuner har därför undersökts. Uppgifterna 
angående hyresnivåerna togs fram genom kontakt med Hyresgästföreningen.  

                                                   

19 Bryman 1997: 178 
20 Bryman 2002:208 
21 May 1997:96,104 
22 Esaiasson 2004:59 
23 Esaiasson 2004:67 
24 Halvorsen 1992:76,77 
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Genomsnittliga hyresnivåer för mindre hyreslägenheter i länets kommuner är 
dock delvis ett problematiskt mått att använda sig av. Hyresnivåerna skiljer sig 
inom kommunerna och avgörs till stor del av bostadens geografiska läge och 
skick. Att undersöka de genomsnittliga hyresnivåerna bedömdes ändå vara 
lämpligt för att få en översiktlig, om än förenklad, bild av hyresnivåerna i de 
olika kommunerna. 

Informationen angående fördelning av bostadstyper och upplåtelseformer 
kommer från år 2010, vilket kan medföra vissa avvikelser från aktuell situation. 
Data angående hyresnivåer för mindre hyreslägenheter avser år 2012, även här 
kan därför vissa avvikelser förekomma. Statistik från SCB om åldersstrukturen 
för studenter i Stockholms län har även samlats in och studerats. Informationen 
angående studenterna i Stockholms län avser år 2011, varför vissa avvikelser 
kan förekomma.  

För att angripa frågeställningen om vilka faktorer som påverkar utbud och 
efterfrågan på hyresbostäder för studenter kommer statistiken angående 
bostadsstockens struktur i länet, informationen kring hyresnivåer, samt 
information om hur förmedling av hyresbostäder i länet sker att användas. 
Information om hur förmedlingen av hyresbostäder sker används för att kunna 
kartlägga tillgången på hyresbostäder för studenter i Stockholms län. 
Informationen om hur förmedlingen av hyresbostäder i länet sker används även 
för att angripa frågeställningen om huruvida själva förmedlingen påverkar 
tillgången på hyresbostäder som är tillgängliga för studenter, samt 
frågeställningen som belyser hur sökvägarna till en ny bostad för studenter ser 
ut.  

Undersökningen av hur förmedling av hyresbostäder sker kommer att 
genomföras genom en sammanställning av den information som finns på 
allmännyttiga bostadsbolags, ett urval privata hyresvärdar och 
studentbostadsförmedlingars webbplatser. Denna metod kan innebära att det 
finns felkällor i det insamlade materialet. De olika bostadsbolagen och 
hyresvärdarna kan exempelvis ha förmedlingsvillkor som inte framgår av 
webbplatserna eller som är så svårtillgänglig att den inte framgått i studien. 
Därtill har vissa bostadsbolag och privata hyresvärdar mer uttömmande 
information om hur förmedlingen av bostäder sker än andra, varför mer 
information kan redovisas för vissa hyresvärdar än för andra. Detta kan 
betraktas som en brist i studien men kan också ses som ett resultat i sig. Om 
informationen inte finns lättillgänglig på en webbplats är den heller inte 
lättillgänglig för bostadssökande studenter.  

Denna metod bedömdes, trots eventuella felkällor, vara relevant då den 
beskriver hur sökvägarna för hyresbostäder ser ut för studenter i Stockholms 
län.  Förmedlingen av hyresbostäder i samtliga allmännyttiga bostadsbolag i 
Stockholms län undersöktes och även förmedlingsverksamheten hos ett antal 
privata hyresvärdar. Resultatet redovisas i form av tabeller i uppsatsen. 
Förmedlingen av studentbostäder i Stockholms län och andrahandsförmedling i 
hyresrätt samt bostadsrätt redovisas i löpande text i uppsatsen.  
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2.4 Kvalitativ undersökning 
Den kvalitativa delen av studien tas fram genom semi-strukturerade intervjuer. 
Enligt May möjliggör intervjuer att information om människors erfarenheter, 
attityder och upplevelser kan nås. 25 Aktörer med god kännedom om situationen 
på bostadsmarknaden för studenter i Stockholms län intervjuas i studien. En 
respondent från Stockholms stad26, en respondent från Länsstyrelsen27, en 
respondent från Tillväxt, miljö och regionplanering vid Stockholms läns 
landsting, TMR28 och en respondent från Kommunförbundet i Stockholms län, 
KSL29, intervjuas i studien.  
 
Intervjumaterialet används som en fördjupning av och ett komplement till det 
statistiska materialet. Intervjumaterialet används för att få mer djupgående 
information om situationen på bostadsmarknaden för studenter i Stockholms 
län. Intervjumaterialet används även för att nå kunskap om vilka åtgärder som 
behöver vidtas och varför det är viktigt kunna erbjuda bostäder till studenter.  
 
De intervjuer som genomförs har ett semi-strukturerat format. Enligt May är 
det semi-strukturerade intervjuformatet ett användbart redskap för forskare 
som vill samla information inom ett särskilt tema men som samtidigt önskar 
använda sig av olika angreppsätt för att undersöka temat. Vid en semi-
strukturerad intervju har intervjuaren specifika frågor men också utrymme att 
följa upp respondentens svar med följdfrågor.30 Intervjuaren är angelägen om 
att beröra vissa teman under intervjun och har innan intervjutillfället förberett 
en intervjuguide.31 Intervjuguiden har utformats utifrån en tematisk uppdelning 
som ger utrymme för uppföljningsfrågor.32 Intervjuguiden som användes inom 
ramen för denna studie finns bifogad som en bilaga till uppsatsen.  

En metodologisk problematik avser urvalet av respondenter i studien. 
Respondenterna valdes ut utifrån vad Bryman kallar ett bekvämlighetsurval33. 
Inom ramen för uppsatsskrivandet kontaktades Länsstyrelsen i Stockholms län. 
Genom kontakt med Länsstyrelsen i Stockholms län gavs möjlighet att få delta i 
en arbetsgrupp vars arbete syftat till att utreda tillgången på studentbostäder i 
regionen. Respondenterna som intervjuats inom ramen för denna studie var alla 
delaktiga i denna arbetsgrupp.  

En metodologisk problematik är att intervjuarens arbetssätt och personlighet 
kan komma att påverka respondentens svar vid själva intervjutillfället, något 
som brukar benämnas intervjuareffekten.34 Enligt Bryman utgör dessutom 
tolkning en viktig grund för kvalitativa studier, något som också kan anses vara 
en metodologisk problematik. Vid kvalitativa undersökningar är det viktigt att 
reflektera över att forskarens egen tolkning av informationsmaterialet kan 

                                                   

25 May 1997:148 
26 Staffan Forsell, chef för stadsutvecklingsenheten på stadsledningskontoret, Stockholms stad 
27 Elin Blume, Enheten för Samhällsplanering, Länsstyrelsen i Stockholms län 
28 Ylva Disheden, Regionplanerare, Tillväxtavdelningen (TMR), Stockholms läns landsting 
29 Said Ashrafi Senior handläggare, Kommunförbundet Stockholms län 
30 May 1997:150,151 
31 Bryman 2002: 301,302 
32 Esaisasson et al 2006: 279,290 
33 Bryman 2002:114,115 
34 Halvorsen 1992:89 
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komma att genomsyra studiens resultat.35 Detta kan i förlängningen påverka 
studiens tillförlitlighet.  

Ett flertal etiska ställningstaganden behövde göras i samband med 
intervjutillfällena. 36  För att minska intervjuareffekten fick intervjupersonerna i 
denna studie information om att intervjumaterialet skulle bli ett underlag för en 
vetenskaplig studie samt hur deras svar skulle komma att bli presenterade i 
studien. Intervjumaterialet spelades in under intervjutillfället för att sedan 
transkriberas. Respondenterna har även getts möjlighet att granska sina 
intervjusvar för att undvika eventuella feltolkningar.  

2.5 Sammanfattning 
Studien avgränsas till att omfatta: 

 Studerande mellan 20-27 års ålder i Stockholms län.  

 Studenters möjlighet att erhålla en hyreslägenhet om ett rum och kök 
eller kokvrå i det befintliga bostadsbeståndet i Stockholms län. 

 Endast lägenheter med en hyra som inte överstiger 30 % av studentens 
inkomst. 

Studiens empiriska material består av en kombination av kvantitativ och 
kvalitativ data. Den kvantitativa delen av studien tas fram genom bearbetning 
och analys av sekundärdata. Det som studeras är: 

 Bostadsstockens struktur avseende bostadstyper och fördelning mellan 
upplåtelseformer i länets kommuner.  

 Genomsnittliga hyresnivåer för mindre hyreslägenheter i de olika 
kommunerna som ingår i Stockholms län.  

 Information om hur förmedlingen av hyresbostäder sker i de olika 
kommunerna som ingår i Stockholms län. 

Den kvalitativa delen av studien genomförs genom semi-strukturerade 
intervjuer med aktörer som har god kännedom om studenters situation på 
bostadsmarknaden i Stockholms län. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

35 Bryman 1997:89,90,98,111 
36 Esaiasson et al 2006:285 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Detta kapitel presenterar studiens teoretiska utgångspunkter. Kapitlet syftar till 
att redogöra för olika teoretiska perspektiv som rör den bostadsmarknad som 
studenter i Stockholms län agerar på. Teorierna återkommer i analysen och 
kommer då att diskuteras mot bakgrund av undersökningens resultat. 

3.1 Sökvägar till bostad 
Ett flertal faktorer inverkar på individers flyttmönster och val av bostad. 
Kulturgeografen Marianne Abramsson skriver i sin avhandling Housing career 
in a changing welfare state att möjligheter, personliga preferenser, 
begränsningar och resurser kan sammanfatta de faktorer som styr individers 
flyttmönster och val av boende.37 Ekonomiska tillgångar, kunskap om 
bostadsmarknaden och tillgång till olika sociala nätverk är exempel på resurser 
som influerar individens val av bostad.38 Enligt Clara Mulder är 
bostadsmarknadens struktur avseende fördelningen mellan olika 
upplåtelseformer, utbudet av lediga bostäder samt bostädernas prisnivå faktorer 
som styr valet av bostad.39 Enligt Fransson påverkas även bostadssökandes 
möjligheter att finna bostad av den konkurrens som råder med andra 
bostadssökande.40 Bostadspreferenser varierar mellan olika åldersgrupper och 
relaterar ofta till olika faser i livscykeln.41 Balansen mellan utbud och 
efterfrågan av bostäder varierar i olika delar av landet. Enligt Abramsson är 
efterfrågan av bostäder högre i kommuner som upplever en stark inflyttning än i 
kommuner som erfar utflyttning.42   

Möjligheten att finna bostad på en ort är en viktig faktor för ortens tillväxt och 
konkurrenskraft.43 Enligt Lind och Lundström är det viktigt att hushåll i 
regioner som har en svagare ekonomisk bas har möjlighet flytta till regioner 
som upplever en stark tillväxt.44 Magnusson Turner skriver att Stockholm är 
landets snabbast växande region och att regionen utgör en motor för ekonomisk 
tillväxt. Enligt Magnusson Turner påverkar svårigheten att finna en bostad i 
Stockholm hushållsbildande, arbetsmarknadens funktionssätt och i det långa 
loppet regionens tillväxt.45 Svårigheten att finna bostad kan därmed hämma 
regionens konkurrenskraft. Enligt Magnusson Turner kan bostadsbristen lösas 
genom en ökad nyproduktion av bostäder, alternativt att det befintliga 
bostadsbeståndet utnyttjas mer effektivt.46 

3.2 Unga vuxnas boende 
Enligt den amerikanske kulturgeografen Clark är unga vuxna mellan 20-35 års 
ålder den mest flyttbenägna befolkningsgruppen i internationella jämförelser.47 
Vid 20-24 års ålder är Sveriges befolkning som mest flyttbenägen enligt 

                                                   

37 Abramsson 2003:19,20  
38 Abramsson 2004:148 
39 Mulder 2003:705 
40 Fransson 1997:33 
41 Abramsson 2003:2,20,21 
42 Abramsson 2004:149  
43 Glaeser et al 2006 
44 Lind & Lundström 2007:16 
45 Magnusson Turner 2008:1,2 
46 Magnusson Turner 2008:1,2 
47 Clark 1986:21  
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Westholm. Flyttfrekvensen minskar därefter i takt med stigande ålder. 
Målgruppen söker sig i stor utsträckning till storstäder eller 
storstadskommuner.48 Kvinnor lämnar vanligtvis föräldrahemmet innan män.49 
Unga vuxnas boendekarriär inleds vanligtvis i samband med inträdet i 
arbetslivet eller vid inledandet av högskolestudier. 50  

Unga vuxnas boendeförhållanden uppmärksammas ofta.51 I Boutredningen 
”Måste man ha tur? Studier av yngre på bostadsmarknaden i svenska städer” 
anges unga vuxna som en grupp som möter svårigheter att etablera sig på 
bostadsmarknaden mot bakgrund av deras ofta begränsade ekonomiska 
tillgångar, på grund av diskriminering på bostadsmarknaden samt mot 
bakgrund av bostadsmarknadens uppbyggnad.52 Enligt Abramsson är unga 
vuxnas flexibilitet målgruppens stora fördel på bostadsmarknaden. Abramsson 
skriver att unga vuxna ofta delar bostad tillsammans med vänner, bor i andra 
eller tredje hand samt i viss mån har möjlighet att bo i studentbostäder.53 
Studier har visat unga vuxna gärna bor i centrala lägen, där det finns ett brett 
utbud av underhållning och mötesplatser.54  

Generellt flyttar majoriteten av de unga vuxna till hyresrätter då de lämnar sitt 
föräldrahem. Ekonomiska skäl står ofta bakom valet av upplåtelseform samt att 
boende i hyresrätt ger utrymme för flexibilitet55. Enligt Abramsson är 
hyresnivån för mindre hyresbostäder avgörande för unga vuxnas möjlighet att 
finna en egen bostad och lämna föräldrahemmet. 56 

Enligt Abramsson möter unga vuxna ofta svårigheter att hävda sig på 
bostadsmarknaden i tillväxtregioner där det finns tillgång till en attraktiv 
arbetsmarknad och högre utbildning men samtidigt brist på bostäder.57 Då det 
råder bostadsbrist blir sökvägarna till bostad ofta alternativa: att dela bostad 
med vänner, att finna bostad genom andrahandsmarknaden eller liknande.58    

Unga vuxnas bostadskarriär varierar i olika delar av landet. I Boutredningen 
anges att det är möjligt att unga vuxna som bor i regioner där det är 
förhållandevis enkelt att erhålla en bostad i större utsträckning bor i det 
allmännyttiga bostadsbeståndet än vad unga vuxna boendes i regioner där det 
är svårare att finna bostad gör. Unga i regioner där det är svårt att finna bostad 
tenderar att söka sig till bostadsbeståndets övriga delar. Studier har visat att 
unga som bor i Stockholmsregionen framförallt flyttar till bostadsrätter när de 
lämnar föräldrahemmet. I Umeå och Växjö kommun bor däremot de flesta unga 
vuxna i det allmännyttiga bostadsbeståndet.59 

                                                   

48 Westholm 2004:57,59 
49 Nilsson & Strandh 1999:1070  
50 Lind & Lundström 2007:16 
51 Abramsson 2003:1,2 
52 SOU 2007:14:11,12 
53 Abramsson et al 2004:146 
54 Abramsson 2003:9,30 
55 Abramsson et al 2004:149 
56 Abramsson et al 2004:149 
57 Abramsson et al 2004:145,146 
58 Abramsson 2003:30 
59 SOU 2007:14:21,22 
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Alla unga vuxna är inte studerande men en stor del av landets studenter är unga 
vuxna. Unga vuxna som grupp, har med sina ofta begränsade ekonomiska 
resurser och kontaktnät svårt att hävda sig på bostadsmarknaden. De har ofta 
begränsad betalningsförmåga, inga boendereferenser, begränsade 
förutsättningar att få bostadslån, osäkra arbetsvillkor, begränsat sparat kapital 
samt begränsade kontakter på bostadsmarknaden.60 Studenters 
bostadssituation varierar mellan olika universitets- och högskoleorter. De 
högskoleorter där studenter möter särskilda svårigheter att finna bostad är stora 
högskoleorter såsom Uppsala, Göteborg, Lund och Stockholm.61 

Lind och Lundström menar att det, på en välfungerande bostadsmarknad, ska 
vara möjligt för unga vuxna att finna bostad som ger en god grund för 
bostadskarriär.62 

3.3 Bostaden – både marknadsvara och social rättighet 
Bostaden är enligt statsvetaren Bo Bengtsson både en marknadsvara och en 
social rättighet.63 Enligt Bengtsson är Sveriges dominerande bostadspolitiska 
policyteori ”att staten ger korrektiv till bostadsmarknaden, vilka skall medverka 
till att marknaden samtidigt kan tillgodose hushållens efterfrågan och uppfylla 
deras politiskt bestämda bostadsbehov” 64. Syftet med statliga direktiv som 
verkar korrigerande är att bostadsmarknaden inte utgör en, enligt ekonomisk 
teori, perfekt marknad.65 I debatter om svensk bostadspolitik ställs dock ofta 
synen på bostaden som en social rättighet och synen på bostaden som en 
marknadsvara mot varandra.66  

Bengtsson beskriver den svenska bostadspolitiken genom att utgå från tidigare 
förd bostadpolitik, dvs. den svenska välfärdstatens bostadspolitik. Enligt 
Bengtsson har den svenska bostadspolitiken varit generell i det avseende att den 
riktat sig mot hela bostadsmarknaden. De allmännyttiga bostadsföretagen har 
haft det huvudsakliga bostadsförsörjningsansvaret. Bostadsföretagen har varit 
ägda av kommunerna som fördelat bostäder utan någon form av 
behovsprövning. Hyresmarknaden har varit integrerad vilket innebär att det 
offentliga och privatägda hyresbeståndet har konkurrerat på samma marknad 
och att bostäderna har tillhandahållits på liknande villkor. Hyresnivåer har 
fastställts genom kollektiva förhandlingar mellan hyresgästföreningen och 
fastighetsägare. Förhandlingarna har ägt rum inom ramen för 
bruksvärdessystemet.  Detta innebär att kommunala bostadsföretag har haft ett 
stort inflytande över den privata hyressektorns hyressättning.67    

Under 1990-talet genomgick den svenska bostadspolitiken ett systemskifte och 
blev mer marknadsorienterad. Regleringar för byggande och statligt stöd för 
nybyggnation i form av räntebidrag och bostadslån förändrades.68  

                                                   

60 Länsstyrelsen 2011 A:7 
61 SFS 2011 
62 Lind och Lundström 2007:16 
63 Bengtsson 1995 A:9 
64 Bengtsson 1995 A:34 
65 Bengtsson 1995 A:34 
66 Lindbom 2001:53 
67 Familjebostäder 2009:98 
68 Lindbom 2001:13,14 
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Förändringarna gav upphov till mer specialriktade och lägre subventioner. 
Allmännyttan började agera på marknadsmässiga villkor.69 Politiska styrmedel 
har gjort det betydligt mer lönsamt att äga sin bostad än att hyra den.70 De 
bostadspolitiska förändringarna har enligt Whitehead och Turner orsakat 
minskad nybyggnation, högre hyror och ökade bostadspriser samt fler 
vakanser.71   

I artikeln A Monstrous Hybrid: The Political Economy of Housing in Early 
Twenty-first Century Sweden skriver kulturgeografen Brett Christophers att 
den svenska bostadspolitiken på senare år å ena sidan blivit en ledstjärna för 
den internationella vänstern, å den andra blivit kritiserad av svenska forskare 
för att vara nyliberal.72 I viss mån skildrar den vetenskapliga litteraturen svensk 
bostadspolitik och den svenska bostadsmarknaden på olika sätt.  

Forskare som statsvetaren Bo Bengtsson och nationalekonomen Bengt Turner 
utgår ofta från tidigare svensk bostadpolitik i sina texter, välfärdsstatens 
bostadspolitiska mål, och kontrasterar dessa med hur de bostadspolitiska målen 
har förändrats över tid genom utvecklingen mot en mer marknadsanpassad 
bostadsmarknad. I Bengtsson och Turners texter läggs tonvikt vid att den 
tidigare reglerade bostadsmarknaden har kommit att bli allt mer 
marknadsanpassad och vilka, ofta negativa, effekter dessa förändringar kan ge 
upphov till.73 

Forskare såsom fastighetsekonomerna Lind och Lundström framhäver hur 
bostadsmarknaden kan komma att utvecklas, i en inte sällan positiv riktning, 
genom utvecklingen mot en mer marknadsorienterad bostadsmarknad.74 
Christophers presenterar en generell bild av den svenska bostadsmarknadens 
struktur och hur den har förändrats över tid. Enligt Christophers behöver 
skildringar avseende den svenska bostadspolitiken nyanseras.75 Enligt 
Christophers är den svenska bostadsmarknaden i dagsläget varken kraftigt 
marknadsorienterad eller statligt reglerad.76  

Christophers liknar kombinationen av en å ena sidan marknadsorienterad och å 
andra sidan reglerad bostadsmarknad vid en hybrid som ger upphov till en 
dysfunktionell bostadsmarknad och en utträngning av socioekonomiskt svagare 
grupper.77 Christophers understryker att bostadsmarknaden i flera avseenden 
fortfarande är starkt reglerad även om den har utvecklats mot att bli 
marknadsorienterad. Hyresförhandlingarna mellan privata hyresvärdar och 
allmännyttan, hyresrätts- och bostadsrättsinnehavares begränsade möjligheter 
till andrahandsuthyrning samt kösystemen för hyresbostäder utgör faktorer 

                                                   

69 Familjebostäder 2009: 223, Whitehead &Turner 2002 
70 Christophers 2013:4 
71 Whitehead & Turner 2002 
72 Christophers 2013 
73 Se t.ex. Bengt Turners kapitel Verkningar av den förda politiken i Lindbom 2001 
74 Se t.ex. Lind och Lundström 2007 
75 Christophers 2013 
76 Christophers 2013:3 
77 Christophers 2013:3 
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som gör att den svenska bostadsmarknaden fortfarande är starkt reglerad i flera 
avseenden.78 

Christophers hävdar att den svenska bostadsmarknaden så som den ser ut i 
dagsläget är socialt ohållbar då kötiden för att erhålla en hyreslägenhet i 
Stockholm är väldigt lång och att priset för att köpa en bostadsrätt i Stockholm 
har överstigit ett pris som de flesta har råd med.79  

3.4 Hyresmarknaden 
Bostadsbeståndet består av fyra upplåtelseformer: hyresrätt, bostadsrätt, 
kooperativ hyresrätt och äganderätt. Den kooperativa hyresrätten utgör dock en 
ytterst liten andel av bostadsbeståndet.  Lind och Lundström beskriver 
upplåtelseformerna som legala konstruktioner som ger ekonomiska och sociala 
effekter, för hushållen såväl som för samhället i stort. Lind och Lundström 
menar att tillgång till ett flertal olika upplåtelseformer leder till en effektiv 
bostadsmarknad med många valmöjligheter.80 

 Enligt Clark är boende i hyresrätt tre till fyra gånger mer flyttbenägna i 
jämförelse med de som äger sin bostad.81  Whitehead och Turner beskriver att 
de allmännyttiga bostadsbolagen numer agerar på marknadsmässiga villkor och 
att flera kommunala bostadsbolag har sålt ut sina mest attraktiva delar av 
bostadsbeståndet.82 Lind skriver att det allmännyttiga bostadsbeståndet har 
minskat som en följd av att allmännyttigt bostadsbestånd omvandlats till 
bostadsrätter, genom minskad nyproduktion och rivningar.83  

3.5 Förmedling av hyresbostäder 
Enligt Lind och Lundström bör det på en välfungerande bostadsmarknad finnas 
ett brett utbud av prisvärda bostäder där det är enkelt för bostadssökande att nå 
information om det utbud som finns.84 Lind och Lundström menar även att det 
på en fungerande hyresmarknad alltid ska finnas ett brett utbud av tillgängliga 
lägenheter.85 Enligt Christophers har lediga hyreslägenheter fördelats till 
bostadssökande genom bostadsförmedlingar under efterkrigstiden. 
Christophers skriver att lediga hyreslägenheter oftast fördelas genom 
bostadsköer där den som stått längst tid i bostadskön tilldelas en hyreslägenhet.  
Vid förmedling av hyresbostäder tas även hänsyn till den bostadssökandes 
preferenser när det gäller bostadsstorlek och hyra samt hänsyn till den 
bostadsökandes behov vilket kan ge förtur i bostadskön.86  

Enligt Christophers är kötiden för att komma ifråga som hyresgäst i Stockholm 
så utdragen att bostadssökande tvingas vända sig till sina personliga kontakter, 
köpa ett förstahandskontrakt på den svarta marknaden eller hänvisas till 
andrahandsmarknaden för att kunna skaffa sig en hyresbostad. Christopher 
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skriver att bostadssökande som inte har möjlighet att finna en hyresbostad även 
hänvisas till att köpa sig en bostadsrätt.87  

3.6 Hyresnivåer 
Den reglerade hyran är ofta föremål för debatt i dagens bostadspolitiska 
diskussion. Enligt Bengtsson är tanken bakom bruksvärdessystemet att skapa 
social trygghet inom ramen för marknadens flexibilitet. Till skillnad från 
marknadshyror som höjs och sänks i relation till utbud och efterfrågan är 
bruksvärdeshyran tänkt att reflektera en bostads värde på en bostadsmarknad 
inom vilken det råder balans. Den reglerade hyran förhindrar således 
hyreshöjningar vid bostadsbrist.88 Enligt Lind och Lundström utgör 
hyresmarknaden i expanderande orter, där efterfrågan av bostäder är överstiger 
utbudet vid den reglerade hyran, ett av den svenska bostadsmarknadens största 
problem.89 Lind och Lundström anser att det behövs en fungerande 
hyresmarknad med ett utbud av lägenheter i samtliga marknadssegment för att 
rörligheten mellan olika regioner i landet ska öka. För att en ökad regional 
rörlighet ska kunna komma till stånd, menar Lind och Lundström att 
hyressättningen behöver bli mer marknadsmässig.90 

Enligt Bengtsson är svensk bostadspolitisk teori tydlig på hyresmarknaden som 
ska finnas tillgänglig för hushåll med en svagare ekonomi. Hyresgästen befinner 
sig i en underordnad position i förhållande till hyresvärden på en oreglerad 
marknad enligt Bengtsson.91  

Lind och Lundström menar att den låga hyressättningen i de kommunala 
bostadsbolagen kan orsaka problem då det inte råder balans mellan utbudet av 
bostäder med låg hyresnivå och efterfrågan. I sådant fall bildas köer av 
bostadssökande och kösystemen leder till att de hushåll som är så pass 
etablerande på bostadsmarknaden att de har haft möjlighet att stå i bostadskön 
under en lång tid har störst möjlighet att bosätta sig i hyresbostäder i attraktiva 
lägen med låga hyresnivåer.92 Lind och Lundström menar att friare 
hyressättningar i lediga lägenheter minskar den svarta marknad som uppstår då 
hyresnivån ligger betydligt lägre än det som motsvarar marknadens utbud och 
efterfrågan.93 Lind och Lundström menar att behovet av hyresrätter är som 
störst i tillväxtregioner för att förenkla ungdomars möjlighet att finna bostad 
samt på grund av att tillväxtregioner behöver snabb tillgång till arbetskraft.94    

3.7 Andrahandsmarknaden 
Enligt Christophers är möjligheten till andrahandsuthyrning av bostadsrätter 
och hyresrätter strikt reglerad i Sverige i jämförelse med andra länder. 
Bostadsrättsföreningen eller hyresvärden bestämmer huruvida 
bostadsrättsinnehavaren/hyresgästen tillåts hyra ut sin bostad i andrahand. Det 
finns även restriktioner angående vilken hyra som får tas ut av hyresgästen då 
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en bostad hyrs ut i andra hand.95 I dagens bostadspolitiska diskussion är en 
viktig fråga huruvida en friare andrahandsuthyrning av bostadsrätter är 
eftersträvansvärt.  

Enligt Christophers har det förekommit en debatt om huruvida en 
bostadsrättinnehavare ska behöva ansöka om lov för att få hyra ut sitt boende i 
andra hand, då bostadsrätten som upplåtelseform har kommit att betraktas som 
mer lik äganderätt snarare än hyresrätt.96 Under 2013 trädde en ny lagstiftning 
om privatuthyrning av bostäder i kraft. Den nya lagstiftningen innebär att 
hyressättningen blir friare för den som väljer att hyra ut sin bostadsrätt, 
ägarlägenhet, villa, eller en annan bostad. Hyresvärden ska ha rätt att ta ut en 
hyra som ersätter kostnaderna för bostaden. Om hyresgästen upplever att 
hyresvärden har angett en högre hyra än vad som är rimligt för bostaden, har 
denne möjlighet att ansöka om att hyresnämnden ska pröva hyran.97  

3.8 Sammanfattning  
Uppsatsens teoretiska angreppsätt utgår från tidigare forskning om:  

 Individers sökvägar till bostad: Tidigare forskning visar att ett antal 
faktorer påverkar individers flyttmönster och val av boende, bland annat 
bostadsmarknadens struktur samt bostadssökandes resurser. 

 Unga vuxnas studenters boendeförhållanden: Tidigare studier som 
behandlar unga vuxnas boendeförhållanden visar att unga vuxna som 
grupp ofta möter svårigheter att hävda sig på bostadsmarknaden. 

 Den svenska bostadsmarknaden: Den svenska bostadsmarknadens 
komplexitet skildras i vetenskaplig litteratur, där synen på bostaden som 
en social rättighet och synen på bostaden som en marknadsvara ofta 
ställs mot varandra.  
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4 Undersökning 
Detta kapitel presenterar studiens empiriska undersökning. I kapitlets första del 
redovisas den kvantitativa undersökningen. I kapitlets andra del redogörs för 
den kvalitativa delen av studien.  

4.1 Efterfrågan på bostäder för studenter i Stockholms län 
Efterfrågan på bostäder för studenter i Stockholms län är ett ständigt 
omdebatterat ämne. Att Stockholms län attraherar många studenter är en 
positiv utveckling för regionens utveckling och konkurrenskraft. Att erbjuda alla 
en bostad är däremot en stor utmaning. Det finns 12 500 studentbostäder och 
80 000 studenter i Stockholms län.98 Studentbostadsföretagen i regionen anger 
att det finns brist på studentbostäder under hela läsåret.99 Mot bakgrund av det 
låga antalet studentbostäder i förhållande till det totala antalet studenter utgör 
den reguljära bostadsmarknaden i länet som helhet därför studenternas 
bostadsmarknad.  

Stockholms Handelskammare menar att bostadsbristen utgör ett hot mot 
Stockholms utveckling och tillväxt.100 Enligt en undersökning genomförd av 
Demoskop upplever 74 procent av studenterna i Stockholms län att tillgången 
på bostäder är bristande.101 Hyresgästföreningen har genomfört en studie som 
visar att 14 procent av de studenter som är bosatta i någon av 
storstadsregionerna under pågående studier har övervägt att flytta ifrån 
studieorten på grund av bristen på bostäder. Hela 18 procent av studenterna har 
övervägt att flytta ifrån storstadsregionen efter att studierna är avklarade mot 
bakgrund av bostadsbristen.102  

Många unga vuxna flyttar till Stockholms län. Diagrammet i Figur 1 visar 
inflyttade till Stockholms län år 2012, fördelat i femåriga ålderskohorter. Av 
diagrammet kan utläsas att antalet unga vuxna som är bostadssökande och som 
kommer utanför länet är högt. Diagrammet visar dock inte hur stor del som 
utgörs av studenter. Det är däremot rimligt att anta att en stor andel av 
inflyttarna är studenter. Figur 2 visar att en stor andel av Stockholms läns 
högskolestuderande är unga vuxna.  
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Figur 1. Inflyttade till Stockholms län efter ålder år 2012 

 

Källa: SCB:s statistikdatabas, bearbetad av författaren. 

Figur 2. Högskolestuderande i Stockholms län år 2011  

 

Källa: SCB:s statistikdatabas, bearbetad av författaren.  

Många unga vuxna i Stockholm möter svårigheter när de söker bostad. Enligt 
Hyresgästföreningen har andelen unga vuxna i Stockholms län som bor i egen 
bostad minskat.103 Hyresgästföreningen har genomfört studier om unga vuxnas 
boendeförhållanden i Stockholm som visat att 21 procent av de unga vuxna i 
Stockholms stad bor i hyresrätt medan 26 procent är bosatta i bostadsrätter och 
en procent är boende i ett eget hus. Av de unga vuxna boende i det övriga länet 
är 17 procent bosatta i hyresrätt, 23 procent i bostadsrätt och en procent i ett 
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eget hus. Hyresgästföreningens studier har även visat att andelen unga vuxna 
som bor utan besittningsskydd har ökat.104 Hyresgästföreningen uppskattar att 
13 procent av de unga vuxna boende i Stockholms län bor i andra hand.105 
Hyresgästföreningen bedömer att boendevillkoren är som mest osäkra för unga 
vuxna under 24 års ålder. 106  

4.2 Utbud av bostäder för studenter i Stockholms län 
Bostadsstockens struktur och bostadsmarknadens sammansättning skiljer sig 
mellan de olika kommunerna som ingår i Stockholms län, vilket framgår av 
Tabell 1. Fördelningen mellan de olika upplåtelseformerna varierar från 
kommun till kommun. Flest hyresrätter i proportion till det totala antalet 
lägenheter har Sundbyberg, Södertälje och Stockholm. De kommuner som har 
lägst antal hyresrätter i förhållande till det totala antalet lägenheter är 
Vallentuna och Täby.  

Tabell 1. Fördelning mellan upplåtelseformer, samtliga lägenheter i 

Stockholms län 2010 

Kommun Hyresrätt Bostadsrätt Äganderätt Totalt 

Upplands Väsby 38,6% 29,7% 31,7% 100,0% 

Vallentuna 5,2% 35,6% 59,2% 100,0% 

Österåker 16,0% 17,4% 66,6% 100,0% 

Värmdö 14,5% 18,3% 67,2% 100,0% 

Järfälla 26,4% 40,3% 33,4% 100,0% 

Ekerö 14,1% 11,0% 74,9% 100,0% 

Huddinge 33,3% 25,3% 41,4% 100,0% 

Botkyrka 42,7% 24,2% 33,2% 100,0% 

Salem 18,5% 32,8% 48,7% 100,0% 

Haninge 28,7% 33,1% 38,2% 100,0% 

Tyresö 22,6% 27,3% 50,1% 100,0% 

Upplands-Bro 26,6% 32,2% 41,2% 100,0% 

Nykvarn 20,1% 5,7% 74,2% 100,0% 

Täby 8,4% 40,4% 51,2% 100,0% 

Danderyd 15,4% 31,9% 52,7% 100,0% 

Sollentuna 23,7% 33,5% 42,9% 100,0% 

Stockholm 44,9% 46,0% 9,0% 100,0% 

Södertälje 55,1% 18,8% 26,1% 100,0% 

Nacka 19,0% 43,2% 37,8% 100,0% 

Sundbyberg 58,7% 35,7% 5,5% 100,0% 

Solna 40,5% 58,3% 1,2% 100,0% 

Lidingö 29,2% 35,7% 35,1% 100,0% 

Vaxholm 15,0% 29,6% 55,4% 100,0% 

Norrtälje 19,3% 22,9% 57,8% 100,0% 
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Sigtuna 38,9% 28,7% 32,5% 100,0% 

Nynäshamn 34,5% 20,2% 45,3% 100,0% 

Källa: SCB och Stockholms läns landsting, bearbetad av författaren.  

Andelen hyresrätter i kommunernas bostadsbestånd 2010 framgår av 
diagrammet i Figur 3. Diagrammet visar andelen hyresrätter i förhållande till 
samtliga lägenheter i bostadsbeståndet. Diagrammet illusterar att tillgången på 
hyresbostäder skiljer sig åt mellan de olika kommunerna vilket innebär att 
studenters möjlighet att finna en hyresbostad varierar från kommun till 
kommun.   

Figur 3. Procentandel hyresrätter i länets kommuner år 2010 

 

Källa: SCB och Stockholms läns landsting, bearbetad av författaren.  

Den genomsnittliga lägenhetsstorleken i de olika kommunernas bostadsbestånd 
skiljer sig väsentligt kommunerna emellan, vilket framgår av Tabell 2. I vissa 
kommuner finns en relativt hög andel mindre lägenheter medan det i andra 
kommuner finns en stor andel större lägenheter. Stockholm, Solna och 
Sundbyberg har störst andel mindre lägenheter. Exempel på kommuner som 
har väldigt liten andel mindre lägenheter är Salem, Ekerö och Nykvarn. 
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Tabell 2. Fördelning av lägenhetsstorlek, alla lägenheter, i 

kommunerna som ingår i Stockholms län år 2010 

Kommun <1Rk 1Rk 2Rk 3Rk 4Rk >4RK Totalt 

Upplands Väsby 6,2% 4,1% 23,1% 27,1% 18,7% 20,8% 100,0% 

Vallentuna 5,7% 3,6% 13,2% 18,6% 23,5% 35,4% 100,0% 

Österåker 6,6% 2,9% 14,8% 16,4% 21,2% 38,1% 100,0% 

Värmdö 6,9% 4,9% 16,5% 22,6% 21,7% 27,3% 100,0% 

Järfälla 6,6% 5,2% 17,9% 25,3% 19,9% 25,2% 100,0% 

Ekerö 5,2% 2,5% 11,6% 17,5% 24,6% 38,6% 100,0% 

Huddinge 8,3% 5,5% 19,2% 25,3% 18,3% 23,4% 100,0% 

Botkyrka 6,3% 4,9% 17,7% 29,8% 20,8% 20,5% 100,0% 

 Salem 3,1% 4,3% 13,5% 20,9% 22,3% 35,8% 100,0% 

Haninge 7,5% 4,4% 21,5% 23,5% 20,9% 22,2% 100,0% 

Tyresö 5,0% 2,4% 16,2% 24,5% 22,9% 29,0% 100,0% 

Upplands-Bro 7,0% 4,9% 16,5% 25,6% 19,6% 26,3% 100,0% 

Nykvarn 3,5% 4,2% 11,4% 18,5% 22,9% 39,5% 100,0% 

Täby 7,1% 3,1% 13,3% 19,3% 19,9% 37,3% 100,0% 

Danderyd 7,2% 5,8% 13,8% 17,7% 13,1% 42,4% 100,0% 

Sollentuna 6,5% 4,8% 14,9% 24,9% 19,8% 29,1% 100,0% 

Stockholm 13,9% 13,7% 28,2% 23,9% 12,0% 8,3% 100,0% 

Södertälje 7,2% 8,4% 25,0% 26,0% 17,5% 15,9% 100,0% 

Nacka 8,1% 6,0% 20,5% 23,9% 16,9% 24,6% 100,0% 

Sundbyberg 10,7% 13,0% 31,0% 27,7% 12,0% 5,6% 100,0% 

Solna 11,6% 11,7% 26,9% 30,8% 14,2% 5,0% 100,0% 

Lidingö 9,4% 5,3% 18,7% 21,8% 15,2% 29,6% 100,0% 

Vaxholm 5,0% 5,1% 17,1% 19,1% 20,1% 33,6% 100,0% 

Norrtälje 7,6% 6,3% 19,8% 23,7% 20,4% 22,2% 100,0% 

Sigtuna 7,8% 4,9% 19,3% 28,6% 19,4% 20,0% 100,0% 

Nynäshamn 5,9% 5,7% 21,0% 25,9% 20,7% 20,8% 100,0% 

Källa: SCB och Stockholms läns landsting, bearbetad av författaren.  

Snitthyran för en etta med kokvrå eller kök i länet som helhet ligger på 3200-
4300 kronor, vilket framgår av Tabell 3. Danderyd och Nykvarn är exempel på 
kommuner som ligger i det lägre spannet, Stockholm, Vallentuna och Tyresö är 
kommuner som ligger i det högre spannet.  
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Tabell 3. Genomsnittlig hyra för lägenheter med ett rum och kök 

eller kokvrå år 2012 

Kommun Antal lgh Snitt månadshyra 

Botkyrka 1 233 3 695 

Danderyd 451 3 189 

Ekerö 77 4 228 

Haninge 741 3 685 

Huddinge 2 356 3 681 

Järfälla 707 3 504 

Lidingö 550 3 400 

Nacka 1 030 4 100 

Nykvarn 134 3 396 

Nynäshamn 741 3 854 

Salem 61 3 972 

Sigtuna 710 3 707 

Sollentuna 61 3 693 

Solna 1 907 3 582 

Stockholm 42 166 4 323 

Sundbyberg 1 839 3 836 

Södertälje 3 183 3 501 

Tyresö 310 4 272 

Täby 128 3 718 

Upplands Väsby 744 3 612 

Upplands-Bro 338 3 890 

Vallentuna 117 4 238 

Vaxholm 31 3 431 

Värmdö 317 3 671 

Österåker 258 4 023 

Källa: Hyresgästföreningen, bearbetad av författaren. Kommunerna 

sorterade i bokstavsordning.  

4.3 Förmedling av hyresbostäder  

4.3.1 Allmännyttan 

Kartläggningen av hur förmedlingen av allmännyttiga hyresbostäder sker i länet 
sammanfattas i Tabell 4. Undersökningen har visat att de flesta allmännyttiga 
bostadsföretag har en egen förmedlingsverksamhet. Trots detta finns flera 
allmännyttiga bostadsföretag i andra kommuner som förmedlar sina bostäder 
via Stockholms stads bostadsförmedling. Stockholms stads bostadsförmedling 
förmedlar bland annat bostäder åt Stockholms stads, Botkyrkas och Solnas 
kommunala bostadsföretag. 

4.3.2 Kösystem  

Som tabellen visar förmedlas de flesta allmännyttiga hyresrätter i Stockholms 
län utifrån kösystem som innebär att den som samlar ihop flest ködagar har 
störst möjlighet att erhålla bostad. Det finns även allmännyttiga bostadsföretag 
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som fördelar vissa av sina lägenheter genom principen ”först till kvarn”. Detta 
innebär att den som först anmält intresse för en bostad får bostaden. 
Bostadssökande behöver oftast vara över 18 år för att få ställa sig i bostadskö.   

Flera allmännyttiga bostadsföretag förmedlar lägenheter utifrån olika kösystem, 
där en kö riktar sig till interna och en annan till externa sökande. 
Botkyrkabyggen är ett allmännyttigt bostadsbolag i Botkyrka som tillämpar tre 
olika kösystem. En kö förmedlar lägenheter för boende i Botkyrkabyggen, den 
andra är till för folkbokförda i Botkyrka. Övriga bostadssökande hänvisas till 
Stockholms stads bostadsförmedling som förmedlar en tredjedel av 
Botkyrkabyggens lägenheter.107 

Den kötid som krävs för att en sökande ska erhålla en bostad har enligt 
Stockholms stads bostadsförmedling blivit allt längre. År 2010 var den 
genomsnittliga kötiden för en vanlig hyresrätt tre till sex år medan den år 2011 
var mellan fyra till sju år.108 Armada bostäder AB är ett allmännyttigt 
bostadsföretag i Österåkers kommun som fördelar sina bostäder efter antal 
ködagar. Företaget uppger att den genomsnittliga kötiden för att erhålla en 
bostad med ett rum och kök uppgår till ett och ett halvt år. För lägenheter med 
två rum och kök uppgår den genomsnittliga kötiden mellan två och tre år.109   

Kartläggningen av hur förmedlingen av hyresbostäder sker visar att flera 
allmännyttiga bostadsföretag har olika former av bonussystem som gör att de 
som redan är hyresgäster eller som bor/arbetar i kommunen har förtur när de 
söker bostad. I Nynäshamns allmännyttiga bostadsbolag får bostadssökande 
som arbetar i Nynäshamn bonuspoäng i bostadskön. I Sollentunas 
allmännyttiga bostadsbolag, Sollentunahem, får befintliga hyresgäster som bott 
i Sollentunahem under mer än två års tid bonuspoäng i kösystemet.  

4.3.3 Krav 

Bostadssökande behöver uppfylla vissa kriterier när det gäller ålder, inkomst, 
typ av inkomst etc. för att få erhålla en hyresbostad. Det är fastighetsägarna som 
avgör vilka krav som ställs för att en bostadssökande skall kunna komma ifråga 
som hyresgäst gällande inkomst, typ av inkomst eller krav gällande den 
bostadssökandes ålder.110 Den bostadssökandes årsinkomst ska enligt flera 
allmännyttiga bostadsbolag åtminstone vara tre gånger årshyran. Ekerö och 
Österåkers allmännyttiga bostadsbolag kräver exempelvis att årsinkomsten 
åtminstone ska uppgå till tre gånger årshyran. Flera allmännyttiga 
bostadsföretag räknar studiemedel som inkomst. Borgensman accepteras i vissa 
fall av vissa allmännyttiga bostadsbolag. Flera allmännyttiga bostadsbolag 
hänvisar sina bedömningar kring vad som är skälig inkomst utifrån 
Konsumentverkets bedömningar. 

4.3.4 Särskilda insatser för unga vuxna 

Förutom vanliga hyresbostäder förmedlar flera allmännyttiga bostadsföretag 
även studentbostäder och ungdomsbostäder som är reserverade för unga vuxna 
mellan 18-30 års ålder. Oftast har folkbokförda ungdomar i de olika 

                                                   

107Botkyrkabyggen, Så här söker du bostad 2013-03-20 
108 Stockholms stads bostadsförmedling, Om bostadskön, 2013-03-20  
109 Armada bostäder, Bostäder, 2013-03-20 
110 Stockholms stads bostadsförmedling, Om bostadskön, 2013-03-20 
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kommunerna förtur att erhålla en ungdomsbostad. Som exempel har Upplands 
Väsbys allmännyttiga bostadsföretag, Väsbyhem, särskilda regler som ger 
folkbokförda ungdomar förtur till bostad. Ungdomar som är folkbokförda i 
kommunen får ställa sig i bostadskön från 16 års ålder, övriga från 18 års 
ålder.111 Vissa bostadsbolag har även vissa lättnader när det gäller krav på 
inkomst bland unga vuxna hyresgäster. I Botkyrkabyggens Kompisbo, där flera 
ungdomar delar kontrakt på en hyresbostad, behöver årsinkomsten endast 
uppgå till två gånger årshyran alternativt årshyran med kompletterande borgen.  

Av Tabell 4 framgår hur förmedling av bostäderna sker i de allmännyttiga 
bostadsföretagen i Stockholms län.  

Tabell 4. Förmedling i allmännyttan 

Kommun Företag Förmedling Ekonomiska 
krav  

Kommentar 

Upplands 
Väsby 

Väsbyhem  Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 
Först till kvarn. 
Ungdomar som är 
folkbokförda i 
kommunen får 
ställa sig i 
bostadskön från 16 
års ålder, övriga 
från 18 års ålder.  

Hyresgästen ska ha 
en fast inkomst. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Har studentbostäder 
och 
ungdomsbostäder. 

Vallentuna    Har ingen 
allmännytta 

Österåker Armada bostäder Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö 

Hyresgästens 
inkomst bör vara tre 
gånger årshyran. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

 

Värmdö Värmdö Bostäder Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 
Befintliga 
hyresgäster har 
förtur när det 
uppstår lediga 
lägenheter.  

  

Järfälla Järfällahus Kösystem. En kö 
för sökande som 
bor eller arbetar i 
Järfälla, en annan 
för befintliga 
hyresgäster. 
Övriga sökande 
hänvisas till 
Stockholms stads 
bostadsförmedling.  

  

                                                   

111 Väsbyhem, Ungdomsboende, 2013-04-12 
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Kommun Företag Förmedling Ekonomiska 
krav  

Kommentar 

Ekerö Ekerö bostäder Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö med 
prioritetsordning. 
Prio 1; befintliga 
hyresgäster, Prio 2, 
Boende i Ekerö 
kommun, Prio 3, 
övriga sökanden.  

Bruttoinkomsten ska 
åtminstone uppgå till 
tre gånger årshyran. 
Borgensman 
accepteras i vissa fall.  

 

Huddinge Huge fastigheter Egen 
bostadsförmedling 
och eget kösystem 
för befintliga 
hyresgäster och för 
studentlägenheter. 
Externa sökande 
hänvisas till 
Stockholms stads 
bostadsförmedling.  

 Har studentbostäder. 

Botkyrka Botkyrkabyggen Egen 
bostadsförmedling, 
en kö för befintliga 
hyresgäster, en kö 
för boende i 
kommunen, en kö 
för befintliga 
hyresgäster. 
Externa sökande 
hänvisas till 
Stockholms stads 
bostadsförmedling. 

Bruttoinkomsten, 
med bidrag inräknat 
ska uppgå till minst 
tre gånger 
årsinkomsten. I 
kompisbostäder ska 
bruttoinkomsten 
uppgå till två gånger 
årshyran alternativt 
en gång årshyran 
med borgen. 
Borgensman 
accepteras. 
Studiemedel räknas 
som inkomst. 

Ungdomar mellan 18 
och 30 års ålder kan 
söka särskilda 
kollektivbostäder. 
Kompisbo innebär att 
de boende har ett 
avtal tecknat för ett 
eget rum samt för 
kollektivboendets 
gemenskapsytor. 
Kompisbostäder 
utlyses på 
Botkyrkabyggens sida 
för Kompisbostäder. 
”Först till 
kvarnprincipen” 
avgör vilka som får 
erhålla bostaden.  

Salem    Har ingen 
allmännytta. 

Haninge Haningebostäder  Egen 
bostadsförmedling 
med tre olika 
kösystem; en för 
externa sökande, 
en för interna och 
en för 
studentlägenheter. 

Hyran får inte 
överstiga 30% av 
hyresgästens 
bruttoinkomst. 

Har studentbostäder. 
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Kommun Företag Förmedling Ekonomiska 
krav  

Kommentar 

Tyresö Tyresö bostäder Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 
Bonussystem för 
befintliga 
hyresgäster. Först 
till kvarn- princip 
för lägenheter som 
utannonserats 
genom kösystem 
men som de som 
har högst köpoäng 
har tackat nej till.  

Hyran får inte 
överstiga 30% av 
lönen från en 
tillsvidareanställning, 
vikariatanställning 
eller 
projektanställning. 
Hyran får inte 
överstiga 40% av 
studiemedel 
inkluderat borgen. 
Studiemedel räknas 
som inkomst. 

Har studentbostäder. 

Upplands-
Bro 

Upplands Brohus Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 
Först till kvarn.  

Hyresgästen behöver 
ha en fast inkomst. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

 

Nykvarn Nybo  Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö.  

Den bostadssökandes 
årsinkomst behöver i 
de allra flesta fall 
uppgå till tre gånger 
årshyran. Nybo 
accepterar 
studiemedel som 
inkomst om den 
bostadssökande har 
en fast anställning att 
återvända till då 
studierna är 
avklarade.   

 

Täby    Har ingen 
allmännytta. 

Danderyd    Har ingen 
allmännytta. 

Sollentuna Sollentunahem Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 
Först till kvarn. 
Bonus till 
hyresgäster som 
har bott i 
Sollentunahem i 
mer än två år. 
Folkbokförda i 
Sollentuna får 
ställa sig i 
bostadskön från 16 
års ålder, övriga 
från 18 års ålder. 

Hyresgästens 
årsinkomst ska vara 
tillräcklig för att 
räcka till både hyra 
och uppehälle enligt 
konsumentverkets 
bedömningar.  
Borgensman tillåts.  
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Kommun Företag Förmedling Ekonomiska 
krav  

Kommentar 

Stockholm Svenska bostäder, 
Familjebostäder, 
Micasa fastigheter 
och Stockholmshem 

Stockholms stads 
bostadsförmedling, 
Kösystem, Först 
till kvarn. Internt 
kösystem för 
hyresgäster i 
Familjebostäder, 
Svenska bostäder, 
Stadsholmen, 
Stockholmshem 
och Micasa.  

Bostadsföretagen har 
samma villkor för 
hyresgäster. 
Bruttoinkomsten, 
inklusive bidrag ska 
åtminstone uppgå till 
tre gånger årshyran. I 
särskilda fall kan 
avtal med 
borgensman 
godkännas. 
Studiemedel räknas 
som inkomst. 
Särskilda 
ungdomslägenheter 
finns för ungdomar 
mellan 18-25 års 
ålder. 
Bruttoinkomsten ska 
åtminstone uppgå till 
årshyran med en 
kompletterande 
borgen.  

Svenska bostäder och 
Micasa har 
studentbostäder.  

Södertälje Telge bostäder Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 

Inkomsten ska vara 
tillräcklig för att 
hyresgästen ska 
kunna betala hyra. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Har 
studentlägenheter 
som fördelas utifrån 
först till kvarn- 
principen.  

Nacka    Har ingen 
allmännytta 

Sundbyberg Förvaltaren  Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö. 
Folkbokförda 
ungdomar får 
ställa sig i 
bostadskö från 16 
års ålder, övriga 
från 18 års ålder. 
Bonussystem för 
befintliga 
hyresgäster. 

Hyresgästen behöver 
ha en god ekonomi 
som både räcker till 
hyra och uppehälle 
enligt 
Konsumentverkets 
anvisningar.  
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Har särskilda 
ungdomsbostäder för 
ungdomar mellan 16- 
25 års ålder och som 
är folkbokförda i 
kommunen. 

Solna Signalisten Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö för 
befintliga 
hyresgäster. 
Övriga sökande 
hänvisas till 
Stockholms stads 
bostadsförmedling. 

Hyresgästen behöver 
ha en stadig inkomst 
i minst ett halvår 
efter inflyttningen. 
Bruttoinkomsten 
måste åtminstone 
uppgå till 3 gånger 
årshyran. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Har särskilda 
lägenheter för 
ungdomar, primärt 
avser dessa 
folkbokförda 
ungdomar mellan 18-
27 års ålder.  



 
 

31 

Kommun Företag Förmedling Ekonomiska 
krav  

Kommentar 

Lidingö Lidingöhem Inget kösystem, 
lägenheterna går 
direkt till 
kommunens 
bostadsenhet. 
Vissa lägenheter 
förmedlas genom 
Stockholms stads 
bostadsförmedling.  

Uppgifter om detta 
saknas.  

 

Vaxholm    Har ingen 
allmännytta. 

Norrtälje Roslagsbostäder Egen 
bostadsförmedling, 
bostadssökande 
anmäler sig i en 
intressebank.  

Roslagsbostäder ska 
kunna bedöma att 
den bostadssökande 
har tillräcklig 
inkomst för att klara 
av att betala hyra.  

 

Sigtuna Sigtunahem Egen bostadskö, 
först till kvarn. 
Sökande mellan 
18-24 år samt 
befintliga 
hyresgäster får 
bonuspoäng. 

Bruttoinkomsten ska 
åtminstone uppgå till 
3 gånger årshyran. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Delbo ung innebär att 
unga vuxna mellan 18 
och 24 års ålder 
tillåts dela på ett 
hyreskontrakt med en 
eller flera vänner.  

Nynäshamn Nynäshamnsbostäder Egen 
bostadsförmedling 
och bostadskö, 
bostadssökande 
som är anställda i 
Nynäshamns 
kommun får 
bonuspoäng. 

Hyran får inte 
överstiga 30% av 
inkomsten, 
bostadsbidrag och 
underhållsbidrag 
inräknat. 
Studiemedel räknas 
som inkomst. I vissa 
fall godkänns 
borgensåtagande.  

Särskilda 
ungdomsbostäder 
finns för ungdomar 
mellan 18-25 år som 
bor i kommunen.  

Källa: Bostadsföretagens webbplatser.112  

4.4 Privata bostadsföretag 
I de kommuner som inte har något kommunalt bostadsbolag hänvisas 
bostadssökande uteslutande till privata hyresvärdar. Ett urval privata 
bostadsföretags förmedlingssystem presenteras i Tabell 5.  

4.4.1 Kösystem och eget urval 

Tabell 5 visar att flera av de undersökta privata hyresvärdarna fördelar sina 
hyresbostäder utifrån kösystem som innebär att den som anmäler intresse för 
en bostad och som samlat flest ködagar får erhålla bostaden. Stena Fastigheter 
är ett privat fastighetsbolag som förmedlar sina bostäder i Stockholm genom 
Stockholms stads bostadsförmedling113. Två undersökta privata hyresvärdar 
fördelar även sina bostäder utifrån egna urval. Akelius Fastigheter uppger att 

                                                   

112 Fullständiga källhänvisningar presenteras i referenslistan 
113 Stena Fastigheter, Så söker du bostad 2013-03-20  
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bostadsbolaget gärna ser en blandad hyresgästsammansättning. Detta innebär 
att fastighetsbolaget väljer fritt mellan sina sökande då en lägenhet blir ledig.114 

4.4.2 Inkomstkrav 

De privata hyresvärdarna i Tabell 5 anger likande krav som de allmännyttiga 
bostadsföretagen när det gäller krav på inkomst samt typ av inkomst för att 
godkännas som hyresgäst. De krav som oftast ställs är att den bostadssökande 
har en fast inkomstkälla som ger rimliga förutsättningar att betala hyran samt 
vara utan betalningsanmärkningar. Akelius Fastigheter kräver till exempel en 
borgensman om hyresgästen saknar tillräcklig inkomst.115 

4.4.3  Övriga krav 

För att få hyra en bostad behöver hyresgästen ofta erhålla goda referenser från 
tidigare hyresvärd.116 Om studerande söker bostad hos Akelius Fastigheter 
behöver studierna styrkas genom ett antagningsbesked från den studerandes 
högskola eller universitet.117  

Tabell 5. Förmedling bland privata hyresvärdar 

Företag Förmedling Ekonomiskt 
krav 

Akelius Fastigheter Väljer hyresgäster fritt 
bland sökande för att 
åstadkomma en blandad 
hyresgästsammansättning. 
Förtur till befintliga 
hyresgäster sedan tre år 
tillbaka samt kunder till 
Akelius spar.  

Borgensman 
accepteras om 
hyresgästen inte har 
tillräcklig inkomst.  

Stena Fastigheter Stockholms stads 
bostadsförmedling 

Hyresgästens 
bruttoinkomst måste 
åtminstone uppgå 
till 3 gånger 
årshyran. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Wallenstam  Stockholms stads 
bostadsförmedling 

Hyresgästen ska ha 
en fast inkomst som 
är tillräcklig för att 
kunna betala hyran.  

Wåhlin Fastigheter Väljer fritt hyresgäster 
fritt bland bostadssökande 
som har gjort 
intresseanmälan för en 
ledig lägenhet. 

Hyresgästen måste 
ha en fast 
anställning. 

Einar Mattson  Förmedlar bostäder i egen 
regi och genom 

Hyresgästen ska ha 
god ekonomi och 

                                                   

114 Akelius För att få hyra bostad hos Akelius 2013-03-20  
115 Akelius För att få hyra bostad hos Akelius 2013-03-20 
116 Wallenstam Söka nytt boende hos Wallenstam 2013-05-15, Akelius För att få hyra bostad 
hos Akelius 2013-03-20 
117 Akelius För att få hyra bostad hos Akelius 2013-03-20 
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Företag Förmedling Ekonomiskt 
krav 

Stockholms stads 
bostadsförmedling 
Bostäderna förmedlas 
efter kötid.  

inkomsten ska räcka 
till både hyra och 
uppehälle. 
Studiemedel räknas 
som inkomst.  

Källa: Bostadsföretagens webbplatser 118 

4.5 Studentbostäder 

Det finns ungefär 12 500 studentbostäder och 80 000 studenter i Stockholms 
län. Av länets 26 kommuner har nio kommuner studentbostäder i sitt 
bostadsbestånd. 119  Efterfrågan på studentbostäder är hög. En undersökning 
genomförd av organisationen Studentbostadsföretagen har uppskattat att den 
lägsta kötiden för att erhålla en studentbostad är mellan 100 eller 75 veckor.120    
SSSB och Stockholm stads bostadsförmedling är de två aktörer som förmedlar 
studentbostadslägenheter i Stockholm.121 

Stiftelsen Stockholms läns studentbostäder, SSSB, erbjuder flest 
studentbostäder i Stockholm, med nästintill 8 000 rum och lägenheter i sitt 
bestånd.122 För att få erhålla en av SSSB:s bostäder krävs att studenten är 
kårmedlem i Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO:s studiekår 
samt att studenten åtminstone studerar på halvfart vid en högskola i Stockholm 
som är ansluten till SSCO:s studentkår. SSSB fördelar sina studentbostäder 
utifrån ett kösystem som innebär att den som anmält intresse för en ledig 
bostad och som stått längst tid i bostadskön bland övriga sökanden får erhålla 
bostaden. SSSB fördelar även en mindre andel studentbostäder efter principen” 
först till kvarn” där den som först anmäler intresse får bostaden. Studieresultat 
och kårmedlemskap kontrolleras varje termin.  För att ställa sig i SSSB:s 
bostadskö behöver man vara 16 år gammal. För att kunna samla ködagar 
behöver den bostadssökande vara ansluten till studentkåren Stockholms 
studentkårers centralorganisation.123 

Stockholms stads bostadsförmedling förmedlar studentlägenheter åt 
Vasakronan, Riksten friluftsstad, Svenska Bostäder och Micasa som 
tillsammans har 2 000 lägenheter. Stockholms stads bostadsförmedling 
förmedlar ungefär 800 studentbostäder under ett år. Den med längst kötid som 
anmält intresse för en bostad får erhålla studentbostaden. För att erhålla en 
studentbostad behöver den sökande bedriva heltidsstudier eller visa upp ett 
antagningsbevis från en högskola/yrkeshögskoleutbildning eller annan 
kvalificerad högskoleutbildning inom Stockholms län.124 

 

                                                   

118 Fullständiga källhänvisningar presenteras i referenslistan. 
119 Stockholms Handelskammare 2012:3 
120 Studentbostadsföretagen 2012 
121 Akademisk kvart, Studentbostäder, 2013-03-20  
122 SSSB, Jobba hos SSSB, 2013-03-20 
123 SSSB, Kö och bokningsregler, 2013-05-23 
124 Stockholms stads bostadsförmedling, Kundservice, Frågor & svar, Student- och 
ungdomslägenheter, 2013-05-26 
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4.6 Andrahandsmarknaden 
Förmedling av bostäder i andra hand sker framförallt av privatpersoner och 
företag på olika webbplatser som till exempel Blocket. Det finns inget 
kommunalt organ för andrahandsförmedling i Stockholms län.125 Akademisk 
kvart fungerar som en andrahandsförmedlingsportal för studenter som söker 
boende i andra hand. Webbplatsen startades år 2011 av SSCO.126 

4.7 Intervjuundersökning 
Intervjuerna som genomfördes för studiens kvalitativa undersökning hade ett 
semi-strukturerat format. Intervjuerna utgick från intervjuguidens teman och 
uppföljningsfrågor ställdes utifrån respondentens svar.  

4.7.1 Hur strategisk är frågan om studenters tillgång till bostad för 

Stockholms attraktionskraft? 

Samtliga respondenter ansåg att studentbostadsfrågan är en viktig fråga i 
arbetet med Stockholms konkurrenskraft.  

Respondenten från Länsstyrelsen menade att svårigheter bland studenter att 
finna bostad kan medföra att många studenter kan komma att söka sig till en 
annan högskoleort än Stockholm. Därigenom, förklarade respondenten, kan 
Stockholm gå miste om talanger som är nödvändiga för att regionen ska kunna 
bibehålla sin konkurrenskraft.   

Respondenten från TMR betonade att regionen behöver högutbildade invånare 
och förklarade att prognoser visar på att Stockholmsregionen antagligen 
kommer att ha ett underskott av högutbildade framöver.  

Flera respondenter trodde att möjligheterna att finna bostad var svårast för 
studenter som inte kommer från Stockholms län. Flera respondenter ansåg 
därför att bristen på bostäder riskerar att innebära att Stockholms 
högskolesäten kan gå miste om talanger som kommer utifrån länet. 
Respondenten från TMR påpekade att svårigheten att finna bostad även kan 
innebära att regionen tappar studenter från den egna regionen och förklarade 
att det finns en trend bland unga vuxna att flytta ifrån Stockholm.  

Respondenten från Stockholms stad påpekade att studenter kan komma att 
söka sig till andra högskoleorter i Sverige där bostadssituationen är betydligt 
enklare att lösa. Respondenterna från Länsstyrelsen och KSL betonade att 
Stockholm primärt inte konkurrerar om studenter med andra högskoleorter i 
Sverige, utan snarare med andra storsstadsregioner i Europa. Respondenten 
från TMR betonade att bristen på bostäder för studenter framförallt påverkar 
möjligheten att attrahera internationella studenter negativt men att Stockholm 
även kan komma att tappa studenter till förmån för andra traditionella 
högskoleorter som Lund och Uppsala.  

Respondenten från KSL och respondenten från Stockholms stad framhävde att 
det primärt är kvaliteten på utbildningen som lockar studenter till en viss 
universitetsort. Respondenten från KSL betonade att bostadsfrågan ofta löser 

                                                   

125 Länsstyrelsen 2013:24 
126 Akademisk kvart, Om oss, 2013-05-26, Länsstyrelsen 2013:24 
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sig på något sätt. Den avgörande faktorn i valet av högskoleort är kvaliteten på 
utbildningen, och denna är ofta högst i huvudstäder konstaterade respondenten 
från KSL.   

Respondenten från Stockholms stad underströk vikten av att synliggöra hur 
många studenter som tackar nej till en utbildningsplats på grund av svårigheter 
att finna bostad i Stockholm, något som även respondenten från TMR framförde 
under intervjutillfället: 

När vi tittar och har gjort studier så har studenterna sagt att bostadsbristen 
är en av anledningarna till varför studenter söker sig bort från Stockholm. 
Det vi inte vet är hur många som faktiskt väljer bort Stockholm på grund av 
bostadsbristen. 

Respondenten från KSL betonade vikten av att få bättre vetskap om hur utbudet 
av hyresbostäder som är lämpade för studenter ser ut i länet, något som enligt 
honom inte finns i dagsläget. Det är viktigt att utbudet synliggörs bättre och 
sätts i relation till efterfrågan, förklarade respondenten:  

Idag är det svårt att få fram uppgifter om hur utbudet ser ut. Vi behöver bli 
bättre på det och sedan ha en portal där man kan se hur man kan komma åt 
det här utbudet.  

4.7.2 Vilka åtgärder kan öka utbudet av bostäder för studenter i Stockholms 

län? 

Flera respondenter betonade att studenters tillgång på bostäder skulle 
förbättras om bostadsmarknaden i länet som helhet fungerade bättre och om 
den generella bostadsbristen i Stockholmsregionen avtog.  

Respondenten från Länsstyrelsen ansåg att det blir ännu svårare för dem som 
står längst bort från bostadsmarknaden att erhålla bostad när det finns en 
generell bostadsbrist. Respondenten från Länsstyrelsen beskrev hur det finns en 
generell brist på hyresrätter i länet. Respondenten betonade vikten av att 
utnyttja de bostäder som redan finns optimalt för att på kort sikt öka tillgången 
på bostäder för studenter. Respondenten menade att studenters situation på 
bostadsmarkanden på lång sikt kan komma att förbättras genom en ökad 
nyproduktion av såväl vanliga bostäder som studentbostäder.  

Respondenten från Stockholms stad underströk att nyproduktion av 
studentbostäder är den mest effektiva strategin för att öka tillgången på 
bostäder för studenter. Respondenten nämnde även att det finns olika 
pilotprojekt i andra delar av landet som har undersökt möjligheterna att ha flera 
hyresgäster skrivna på ett och samma hyreskontrakt, något som Stockholms 
allmännyttiga bostadsbolag har varit intresserade av. Respondenten nämnde 
också att det finns möjligheter att använda tillfälliga lokaler i väntan på att 
nyproduktion av studentbostäder kommer till stånd.   

Respondenten från TMR betonade vikten av att öka rörligheten på 
bostadsmarknaden som helhet för att öka tillgången på bostäder för studenter. 
Enligt respondenten kan en ökad rörlighet på bostadsmarknaden få större 
effekter än endast tillskott av bostäder: 

Studentbostadsproblematiken är en konsekvens av att bostadsmarknaden i 
Stockholm inte fungerar bra. Skulle vi ha en bostadsmarknad som vi har en 
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ruljangs på, då skulle det inte vara ett lika stort fokus på studentbostäderna 
i sig. Rörligheten på studentbostadsmarknaden blir avhängande av 
rörligheten på den ordinarie bostadsmarknaden. Det handlar om att se över 
vad som kan öka rörligheten.  

Respondenten från TMR betonade vikten av att utnyttja bostadsbeståndet 
bättre genom att privata såväl som allmännyttiga bostadsbolag skulle kunna bli 
mer experimentella med det sätt man hyr ut sina bostäder. Som exempel 
nämnde respondenten Kompisbo, i Botkyrkabyggen. Respondenten sade att: 

Ska man som student stå ensam på en femma kommer man aldrig få hyra 
den men står man flera och hyr en del, då blir det en annan sak. 

Vidare menade respondenten från TMR att det är viktigt att se över hur 
förmedlingen av bostäder sker. Respondenten nämnde förmedling av 
korttidskontrakt, förändrade flyttskatter och att finna olika nischer av boenden 
för studenter som exempel på åtgärder som skulle kunna öka rörligheten på 
bostadsmarknaden i stort.  

Även respondenten från Länsstyrelsen betonade vikten av en fungerande 
rörlighet på bostadsmarknaden som helhet. Respondenten nämnde 
transaktionskostnader vid flytt som exempel på faktorer som hämmar 
rörligheten på bostadsmarknaden. Respondenten förklarade att många blir låsta 
i sina bostäder i dagsläget. Flera av respondenterna betonade att studenter är en 
heterogen grupp som har olika preferenser när det gäller bostad. 

Flera respondenter nämnde att andrahandsuthyrning av bostäder kan förbättra 
utnyttjandet av det befintliga beståndet och därigenom skapa fler 
bostadstillfällen för studenter. Respondenten från Stockholms stad hävdade 
under intervjutillfället att det kan finnas tusentals bostäder i Stockholms som 
står oanvända.  

Respondenten från TMR betonade att den nya lagstiftningen kring förenklad 
andrahandsuthyrning som trädde i kraft 2013 förhoppningsvis kan komma att 
öka antalet bostäder som hyrs ut i andrahand. Respondenterna från KSL och 
Länsstyrelsen trodde även att den nya lagstiftningen skulle kunna komma att 
öka antalet lägenheter som hyrs ut i andrahand.  

4.7.3 Vilka trösklar påverkar tillgången på bostäder för studenter? 

Respondenter påpekade att hur förmedlingen av hyresbostäder sker påverkar 
studenters tillgång till hyresbostäder i hög utsträckning. Flera respondenter 
framhävde att de spridda sökvägarna som finns för att söka en hyresbostad i 
länet försvårar studenters situation på bostadsmarknaden. En portal som 
synliggör utbudet av hyresbostäder i hela regionen och som innehåller 
information om sökvägarna till en hyresbostad skulle förenkla studenters 
situation på bostadsmarknaden, menade flera respondenter.  

Respondenten från Länsstyrelsen menade att det kan finnas bristande kunskap 
om hur bostadsmarknaden fungerar bland studenter, vilket i sin tur påverkar 
deras möjligheter att erhålla en bostad negativt.   

Respondenten från KSL beskrev det som nästintill omöjligt för en person som 
inte kommer ifrån länet att hitta en bostad i Stockholm med tanke på alla olika 
bostadsförmedlingar som finns. Samtidigt betonade respondenten från KSL att 
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det kan finnas en ovilja hos bostadsbolagen att samordna sina 
förmedlingsverksamheter, eftersom bolagen vill ha bättre styrning och egna 
rutiner för hantering av inkommande förfrågningar från bostadssökanden. 
Respondenten från KSL framhävde att de kommunala bostadsbolagen numer 
måste agera på marknadsmässiga villkor och kan därför vanligen ställa krav på 
inkomst som studenter tillsammans med andra grupper med låg 
betalningsförmåga har svårigheter att uppfylla. 

Även respondenten från TMR betonade svårigheterna med att införa en regional 
bostadsförmedling. Respondenten förklarade att det inte går att kräva att 
kommunerna ska säga upp kontrollen över sin förmedling då det är också ett 
politiskt verktyg som kommunerna kan använda för flera olika frågor och 
målgrupper. 

Flera respondenter påpekade att studenter är en heterogen grupp med 
varierande betalningsförmåga. Samtliga respondenter framhävde dock 
studenternas generellt sett begränsade betalningsförmåga som en avgörande 
tröskel för studenters tillgång på bostäder. Respondenten från Stockholms stad 
underströk även att studenternas begränsade betalningsförmåga hindrar 
nyproduktion av studentbostäder. Respondenten förklarade att flera byggare 
menar att det är omöjligt att få lönsamhet i att bygga studentbostäder med 
dagens förutsättningar: det blir för dyra lägenheter som studenterna inte har 
råd att bo i.   

Flera respondenter lyfte som exempel på trösklar som kan hindra studenternas 
tillgång på bostäder de krav som ofta ställs för att komma ifråga som hyresgäst. 
Flera betonade att det är oerhört svårt för studenter att redovisa en inkomst 
som uppgår till tre gånger årshyran. Vissa respondenter menade att kötiderna 
för att erhålla en hyresbostad försvårar för studenter.  Respondenten från 
Länsstyrelsen betonade även svårigheten för många studenter att ange referens 
från en tidigare hyresvärd, något som flera hyresvärdar anger som ett krav för 
att komma ifråga som hyresgäst. 

Respondenten från Länsstyrelsen betonade, mot bakgrund av studenternas 
begränsade betalningsförmåga, vikten av att bättre utnyttja de bostäder som 
redan finns då nyproduktion utgör ett marginellt tillskott och att det befintliga 
bostadsbeståndet är billigare. Respondenten från Länsstyrelsen menade att:  

Nyproduktionen står för ett litet men viktigt tillskott, men kan inte alltid 
efterfrågas av de som har det svårast på bostadsmarknaden. Det befintliga 
bostadsbeståndet är billigare. Hur miljonen bostäder som finns i länet kan 
användas optimalt är jätteviktigt. 

Respondenten från Länsstyrelsen framhöll även de svårigheter som finns för 
studenter att skaffa sig en bostad på andrahandsmarknaden. Respondenten 
betonade att det kan vara svårt för studenter att ha råd med 
andrahandshyrorna, då de ofta ligger högre än förstahandsmarknadens 
hyresnivåer. Samma respondent menade att andrahandsmarknaden upplevs 
som otrygg, både för hyresvärden och för hyresgästen. Respondenten menade 
att en portal eller en slags andrahandsförmedling där de villkor och regelverk 
som styr andrahandsuthyrning tydliggörs vore en positiv utveckling som skulle 
kunna komma att trygga villkoren på andrahandsmarknaden, både för 
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hyresvärden och för hyresgästen. Respondenten från Länsstyrelsen sade om den 
nya lagstiftningen kring förenklad andrahandsuthyrning: 

Det kan komma att öka antalet lägenheter men jag tror samtidigt att det 
finns en otrygghet på andrahandsmarknaden, både för den som hyr ut och 
den som ska hyra. Och det har man inte kommit runt med den nya 
lagstiftningen. 

En av respondenterna, representanten från KSL, menade att det behövs en 
friare förmedling av bostäder mellan personer, utan mellanhänder.  
Respondenten ansåg att det i dagsläget finns för mycket regleringar. 
Respondenten från Stockholms stad underströk till skillnad från respondenten 
från Länsstyrelsen att en ökad nyproduktion av studentbostäder utgör den 
viktigaste åtgärden för att få tak över huvudet för fler studenter. 

4.7.4 Kan en samlad strategi för länets kommuner och regionala aktörer 

öka tillgången på bostäder för studenter? 

Representanten från Länsstyrelsen framhävde under intervjutillfället att 
bostadsmarknaden blir mer och mer regional:  

Ofta handlar det om att bostadsmarknaden i Stockholm inte är avgränsad 
till en kommuns gränser, det spelar inte så stor roll om man bor i 
Stockholm, Sundbyberg eller Solna. Ur ett konsumentperspektiv är det 
bättre om det finns en gemensam förmedling så att man kan söka bostäder i 
hela regionen. 

Flera respondenter menade att bristen på bostäder för studenter hänger 
samman med den övergripande bostadsbristen i Stockholms län. Respondenten 
från Stockholms stad betonade vikten av att alla kommuner i länet tar sitt 
regionala ansvar och bygger studentbostäder. Respondenten betonade även 
vikten av regionala åtaganden.  

Respondenten från KSL framhöll att studenterna bör marknadsföra sig som en 
utvecklingsfråga för kommunerna samt trycka på deras bidrag till att bygga stad 
eller stadskänsla. Enligt respondenten från KSL är flertalet av länets kommuner 
beredda att på olika sätt ta ansvar för att det byggs studentbostäder i den egna 
kommunen.  Man menar i kommunerna att KSL skulle kunna medverka till att 
sätta fart på byggandet av studentbostäder genom att tillsammans med 
kommunerna hitta en strategi i form av en regional överenskommelse. 
Överenskommelsen bör innehålla åtaganden från kommunernas sida 
tillsammans med statliga åtaganden för att undanröja hindren, förklarade 
respondenten. 

4.8 Sammanfattning 
Undersökningen har visat att: 

 Bostadsstockens struktur avseende fördelningen mellan 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar skiljer sig mellan länets 
kommuner. De kommuner som har en hög andel hyresrätter i proportion 
till det totala antalet lägenheter är Sundbyberg, Södertälje och 
Stockholm. De kommuner som har en lägre andel hyresrätter i 
förhållande till det totala antalet lägenheter är Vallentuna och Täby. 
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 Stockholm, Sundbyberg och Solna är exempel på kommuner som har en 
högre andel mindre lägenheter om 1 rum och kök eller kokvrå. Exempel 
på kommuner som har en liten andel mindre lägenheter är Ekerö, Salem 
och Nykvarn. 

 Snitthyran för en etta med kokvrå eller kök i länet som helhet ligger 
mellan 3200-4300 kronor. Danderyd och Nykvarn är exempel på 
kommuner ligger i det lägre spannet, Stockholm, Vallentuna och Tyresö 
är kommuner som ligger i det högre spannet. 

 Det finns flera olika förmedlingar av hyresbostäder i Stockholms län, 
med olika kösystem och villkor för att bostadssökande ska kunna komma 
ifråga som hyresgäst. 

 I intervjuerna har betonats att Stockholm behöver locka unga talanger 
för att bibehålla sin konkurrenskraft.  

 I intervjuerna framkom att flera olika faktorer utgör trösklar för 
studenters tillgång på hyresbostäder, exempelvis de villkor som ställs för 
att komma ifråga som hyresgäst och den generella bostadsbristen i länet 
som helhet. 
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5 Analys och slutsatser 
Denna uppsats har undersökt i hur stor utsträckning lokala bostadsmarkander i 
Stockholms län är anpassade till studenters inträde på bostadsmarknaden. De 
komponenter av bostadsmarknaden som har undersökts är bostadsstockens 
struktur avseende fördelningen mellan upplåtelseformer och bostadsstorlekar, 
hyresnivåer för mindre hyresbostäder, samt hur förmedling av hyresbostäder 
går till. Studiens frågeställningar har rört huruvida bostadsstockens struktur 
har någon betydelse för tillgången på hyresbostäder för studenter i Stockholms 
län, vilka faktorer som påverkar utbud och efterfrågan på hyresbostäder för 
studenter, samt huruvida förmedlingen av hyresbostäder påverkar tillgången på 
hyresbostäder som är tillgängliga för studenter. Uppsatsen har även undersökt 
hur sökvägarna till en ny bostad ser ut för studenter.  

Många unga vuxna flyttar till Stockholms län för att studera vilket naturligtvis 
är en positiv utveckling. Efterfrågan på välutbildad arbetskraft kommer att öka 
under de kommande åren. Länsstyrelsen i Stockholms län anger att regionens 
efterfrågan på eftergymnasialt utbildade personer fram till år 2020 kommer att 
öka med uppemot 150 000 personer.127 Det råder dock svårigheter för länets 
studenter att finna en bostad. 

Samtliga respondenter som intervjuats inom ramen för denna studie menar att 
studentbostadsfrågan är en viktig fråga i arbetet med Stockholms 
konkurrenskraft. Tänkbara effekter av bristen på bostäder för studenter kan 
vara att Stockholm tappar i attraktionskraft, då studenter väljer att genomföra 
sin högskoleutbildning på orter där bostadssituationen är betydligt enklare att 
lösa.  

5.1 Har bostadsstockens struktur någon betydelse för tillgången på 

hyresbostäder för studenter i Stockholms län? 
Mulder skriver att bostadsmarknadens struktur styr bostadssökandens 
flyttmönster och möjligheter att finna bostad.128 Denna studie visar att 
bostadsstockens struktur i Stockholms läns olika kommuner i viss mån påverkar 
studenters möjlighet att finna en hyresbostad.  

Vid en jämförelse av kommunernas bostadsbestånd är det lätt att urskilja 
olikheter kommunerna emellan.  Det är uppenbart att det finns lokala 
bostadsmarknader i länet. Till exempel skiljer sig balansen mellan olika 
upplåtelseformer mellan de olika kommunerna. Tillgången på hyresbostäder är 
störst i Stockholm, Sundbyberg, Solna och Södertälje. Tillgången på 
hyresbostäder är lägst i Vallentuna och Täby.  

Det finns även stora skillnader när det gäller lägenhetsstorlek i de olika 
kommunernas bostadsbestånd. Den spridda fördelningen av lägenhetsstorlekar 
innebär att studenters tillgång till små lägenheter om ett rum och kök/kokvrå 
varierar mellan länets kommuner. De kommuner som har störst tillgång till 
mindre lägenheter är Stockholm, Sundbyberg och Solna. Exempel på 
kommuner som har mycket liten andel mindre lägenheter är Salem, Ekerö och 
Nykvarn. Vissa kommuner har allmännyttiga bostadsbolag medan 
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bostadssökande i andra kommuner enbart hänvisas till privata hyresvärdar eller 
privata hyresförmedlingar. Möjligheterna att finna en studentbostad skiljer sig 
även åt mellan länets kommuner då endast nio av länets 26 kommuner har 
studentbostäder i sitt bestånd, bland annat Stockholm och Huddinge.  

Möjligheten för en student att finna en bostad i en av Stockholms läns 
kommuner skiljer sig således kraftigt om man utgår ifrån att utbudet av 
hyresbostäder för studenter i en kommun bland annat beror på tillgången på 
små hyreslägenheter. 

Respondenten från Länsstyrelsen betonade i undersökningens intervjudel att 
det finns en generell brist på hyresrätter i länet. Bristen på hyresbostäder är 
självfallet något som påverkar unga vuxna studenters bostadssituation negativt 
då, såsom Abramsson skriver, hyresrätten primärt är den upplåtelseform som 
unga vuxna söker sig till129. Omvandlingen av allmännyttiga hyreslägenheter till 
bostadsrätter i vissa av länets kommuner och det därmed minskade antalet små 
hyresrätter kan således komma att påverka tillgången på bostäder för studenter 
negativt. Precis som Christophers menar är svårigheten att finna en hyresbostad 
så pass stor att en stor del av de bostadssökande i Stockholms län i dagsläget 
hänvisas till att köpa en bostadsrätt130. En långtgående effekt av bristen på 
hyresbostäder för studenter kan vara en socioekonomisk snedvridning där 
enbart resursstarka ungdomar eller ungdomar med resursstarka föräldrar har 
råd att studera i Stockholm. 

I intervjuerna framkom det exempel på hur bostadsmarknadens struktur skiljer 
sig åt mellan länets olika kommuner. Respondenten från Stockholms stad 
underströk vikten av att samtliga kommuner i Stockholms län tar sitt ansvar för 
att bygga studentbostäder. Respondenten menade att de kommuner som inte 
har studentbostäder i sitt bostadsbestånd behöver ta sitt regionala ansvar i 
studentbostadsfrågan. Av intervjuerna framkom även att Stockholms 
bostadsmarknad i flera avseenden har en regional karaktär. Respondenten från 
Länsstyrelsen menade till exempel att i Stockholms län är kommungränser ofta 
irrelevanta vid människors val av boendeort. 

Vid intervjuerna framkom dock, precis som i den kvantitativa delen av 
undersökningen, att bostadsstockens struktur avseende balansen mellan 
upplåtelseformer och bostadsstorlekar inte är den enda faktorn som avgör 
utbudet av hyresbostäder som studenter kan efterfråga. Även om det finns ett 
stort antal mindre hyreslägenheter i en kommuns bostadsbestånd kan dessa 
vara mer eller mindre tillgängliga för studenter på grund av olika inträdeskrav 
som kan missgynna denna grupp. Bostadsbristen har en betydande inverkan på 
studenters möjlighet att finna bostad, vilket förklaras utförligare i följande 
stycke.  

5.2 Vilka faktorer påverkar utbud och efterfrågan på bostäder för 

studenter? 
Stockholms läns bostadsmarknad kan inte sägas vara välfungerande då det, 
såsom Lind och Lundström resonerar, på en välfungerande bostadsmarknad ska 
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finnas ett brett utbud av lättillgängliga bostäder.131 Abramsson skriver att unga 
vuxna ofta har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden i tillväxtregioner. Detta 
utmärks av institutioner för högre utbildning och en attraktiv arbetsmarknad 
men också ofta av brist på bostäder.132 Studien visar att Stockholms län inte är 
ett undantag. 

Respondenterna som har intervjuats inom ramen för denna studie var eniga om 
att det råder svårigheter för unga vuxna studenter i Stockholms län att finna 
bostad. Samtidigt hade alla respondenter svårigheter att konkretisera hur 
förhållandet mellan utbud och efterfrågan av bostäder för studenter ser ut i 
Stockholms län. Studien har visat att utbudet av hyresbostäder om ett rum och 
kök eller kokvrå som studenter har möjlighet att erhålla är beroende av ett 
flertal faktorer. 

Precis som Fransson skriver påverkas en bostadssökandes möjlighet att finna 
bostad av andra hushålls agerande på bostadsmarknaden.133 Bostadsbristen i 
Stockholms län gör att grupper som generellt sett har det svårare att hävda sig 
på bostadsmarknaden, såsom unga vuxna studenter, möter särskilda 
svårigheter att finna bostad.  

Flertalet av länets inflyttare utgörs av unga vuxna vilket innebär att det råder en 
hård konkurrens om bostäder mellan unga vuxna som kommer utanför länet. 
Därtill finns ett stort antal unga vuxna som kommer från Stockholms län som 
vill etablera sig på bostadsmarknaden, samt övriga målgrupper som söker 
bostad i länet. Mot bakgrund av den kraftiga befolkningstillväxten i Stockholms 
län och den förväntade ökade efterfrågan på utbildad arbetskraft är det rimligt 
att anta att konkurrensen om bostäderna i det befintliga beståndet kommer att 
bli allt hårdare. Detta innebär att det framöver kommer att bli ännu svårare att 
finna bostad i Stockholms län för unga vuxna studenter. Svårigheten att finna 
bostad är givetvis ett problem för länets utveckling och tillväxt om Stockholm 
behöver snabb tillgång på arbetskraft. Såsom Lind och Lundström skriver, är 
det viktigt att det finns lättillgängliga bostäder i tillväxtregioner som behöver 
snabb tillgång på arbetskraft.134 

En tänkbar effekt av bristen på bostäder för studenter i Stockholms län är att 
unga vuxna avstår från att söka sig till länet för studier. Detta kan i sin tur 
påverka regionens konkurrenskraft, vilket flera respondenter påpekade i 
intervjuerna.  

Precis som Abramsson skriver styr möjligheter, preferenser, resurser och 
begränsningar val av bostad135. Det är rimligt att anta att unga vuxna studenter 
har svårare att hävda sig på en bostadsmarknad på vilken det råder svår 
konkurrens om bostäder. Som tidigare nämnts i studien har unga vuxna 
svårigheter att hävda sig på bostadsmarknaden mot bakgrund av sina 
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begränsade ekonomiska resurser, sin begränsade kunskap om 
bostadsmarknaden, samt sina ofta begränsade kontaktnät136.   

Utbudet av hyresbostäder som studenter kan ta del av styrs till viss del av 
hyresmarknadens prisbild. Hyresbostädernas hyresnivåer måste vara rimliga i 
förhållande till studenters betalningsförmåga för att vara intressanta som 
bostäder för målgruppen. Hyreskostnader för mindre hyresbostäder i länet 
påverkar därför studenters möjlighet att erhålla bostad. Precis som Abramsson 
skriver är hyresnivåer avgörande för unga vuxnas möjlighet att finna bostad137.  

Flera respondenter underströk i intervjuerna att deras ofta relativt begränsade 
betalningsförmåga utgör hinder för bostadssökande studenter, även om flera 
respondenter poängterade att betalningsförmågan skiljer sig åt mellan olika 
studenter. Respondenten från Länsstyrelsen påpekade vikten av att utnyttja det 
befintliga bostadsbeståndet optimalt, mot bakgrund av studenters relativt låga 
betalningsförmåga.  

Undersökningen har visat att de genomsnittliga hyresnivåerna för mindre 
lägenheter i de olika kommunerna som ingår i Stockholms län varierar relativt 
mycket. Snitthyran för en etta med kokvrå eller kök i länet som helhet varierar 
mellan 3 200-4 300 kronor. Danderyd och Nykvarn är exempel på kommuner 
som ligger i det lägre spannet. Stockholm, Vallentuna och Tyresö är kommuner 
som ligger i det högre spannet. Det är dock viktigt att, som diskuterades i 
studiens metodavsnitt, komma ihåg att hyresnivåerna även skiljer sig åt mellan 
olika delar av de olika kommunerna.  

En slutsats som kan dras från informationen om de genomsnittliga 
hyresnivåerna är att de är relativt höga mot bakgrund av studenters 
betalningsförmåga. En student som lever på fullt studiemedel och som inte har 
någon form av extrainkomst vid sidan av sina studier har en begränsad 
betalningsförmåga. Om utgångspunkten är att boendekostnaden inte ska 
överstiga 30 procent av den totala inkomsten kan knappast studenter utan 
någon form av extrainkomst vid sidan av fullt studiemedel ha råd med en 
hyresbostad.   

Precis som flera respondenter underströk kan en möjlig åtgärd för att minska 
boendekostnaderna för den enskilda studenten vara att flera olika personer 
tillåts dela på ett hyreskontrakt och därigenom kan dela på kostnaden för en 
större bostad. En förebild för en sådan lösning kan sägas vara Botkyrkabyggens 
Kompisbo där flera olika hyresgäster delar på en och samma lägenhet, betalar 
för sitt eget rum och delar på kostnaderna för gemensamhetsytorna. Precis som 
respondenten från TMR påpekade är det omöjligt för en stor andel av 
studenterna att bekosta en större lägenhet på egen hand. Delar däremot flera 
studenter på ett och samma kontrakt kan det vara möjligt för studenter att bo 
även i större lägenheter.  

Mulder skriver att bostadsmarknadens struktur påverkar sökvägarna till en 
bostad.138 Som diskuterades i föregående avsnitt påverkar fördelningen mellan 
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bostadsstorlekar och upplåtelseformer sökvägarna till bostad i viss mån. 
Utbudet av hyresbostäder för studenter i en kommun beror delvis på 
bostadsmarknadens struktur, antalet hyresbostäder som finns i kommunens 
bostadsbestånd och på tillgången till små lägenheter. Studien visar att 
studenters möjlighet att finna bostad varierar mellan länets kommuner.   

Undersökningen angående förmedlingen av hyresbostäder visar att hur 
förmedlingen av hyresbostäder går till i länets olika kommuner i en 
förhållandevis hög utsträckning påverkar studenters tillgång på bostäder. 
Fördelningen mellan upplåtelseformer, bostadsstorlekar och hyresnivåer avgör 
det utbud av hyresbostäder som finns i länet. Därtill behöver förmedlingen av 
hyresbostäderna ske på ett sådant sätt att studenter har möjlighet att ta del av 
det utbud av hyresbostäder som finns. För att åskådliggöra detta ska 
undersökningens resultat för Nykvarn, Stockholm och Botkyrka diskuteras mer 
i detalj.  

 Nykvarn har en relativt liten andel hyresrätter i sitt bostadsbestånd och 
även en liten andel mindre lägenheter i jämförelse med länets övriga 
kommuner. Bostadsmarknadens struktur påverkar således studenters 
möjlighet att erhålla en hyresbostad i Nykvarn negativt. Nykvarn är 
däremot en av de kommuner som ligger i det lägre spannet gällande 
hyresnivåer, vilket påverkar studenters möjlighet att ta del av det utbud 
av hyresbostäder som finns i Nykvarn positivt. Däremot godkänner inte 
Nykvarns allmännyttiga bostadsbolag studiemedel som inkomst om 
studenten inte har en fast anställning att återgå till efter det att studierna 
är avklarade, varför en stor andel av de studenter som efterfrågar en 
bostad inte har möjlighet att ta del av det utbud av hyresbostäder som 
finns.   

 Stockholms stad har en hög andel hyreslägenheter och en hög andel små 
lägenheter i sitt bostadsbestånd jämfört med övriga kommuner i 
Stockholms län.  Detta innebär att bostadsmarknadens struktur ger ett 
stort utbud av hyresbostäder som studenter kan efterfråga. Däremot 
ligger hyresnivåerna i det högre spannet i jämförelse med övriga 
kommuner, vilket minskar möjligheten för studenter att ta del av det 
utbud av hyresbostäder som finns. Förmedlingen av en vanlig 
hyresbostad i Stockholms stads bostadsförmedling sker antingen genom 
kösystem eller genom principen ”först till kvarn”. Sökttrycket på 
hyresbostäder är så pass högt att den genomsnittliga kötiden för att få en 
hyresbostad i Stockholms stads bostadsförmedling är mellan fyra och sju 
år. Detta gör det självfallet svårt för en student att få en bostad, i 
synnerhet för studenter som flyttar in till länet för att studera och 
behöver en bostad omgående. 

 Botkyrka har en relativt hög andel hyreslägenheter jämfört med övriga 
kommuner och förmedlingsvillkoren underlättar för unga vuxna att ha 
råd med hyran. Botkyrkabyggens kompisbostäder tillåter till exempel 
unga vuxna att ha en inkomst på två gånger årshyran alternativt årshyran 
med kompletterade borgen. Däremot förmedlas endast en tredjedel av 
Botkyrkabyggens bostäder åt externa sökande, vilket självfallet minskar 
antalet hyresbostäder som en student som inte kommer från kommunen 
eller länet kan efterfråga.  
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Respondenterna gav vid intervjutillfällena exempel på åtgärder som kan öka 
tillgången på bostäder för studenter. Flera respondenter betonade att 
andrahandsuthyrning kan vara en strategi som kan komma att öka tillgången på 
bostäder för studenter. Precis som en av respondenterna betonade ligger dock 
hyrorna på andrahandsmarknaden på en högre nivå än på 
förstahandsmarknaden, vilket i sin tur begränsar studenters möjlighet att ha råd 
med ett andrahandskontrakt. Den nya lagstiftningen som trädde ikraft 2013 och 
som syftar till att förenkla andrahandsuthyrningen av bostadsrätter har gjort att 
antalet lägenheter som hyrs ut i andra hand har ökat. Samtidigt har emellertid 
andrahandshyrorna höjts 139. En förenklad andrahandsuthyrning kan medföra 
att söktrycket på mindre hyresbostäder blir lägre, vilket innebär att då de som 
har råd med ett andrahandskontrakt kan erhålla en bostad banas väg för mindre 
bemedlades möjligheter i andra delar av bostadsbeståndet.  

Andra faktorer som kan påverka studenters tillgång på bostäder togs upp under 
intervjutillfällena. Flera respondenter betonade vikten av god rörlighet i det 
befintliga bostadsbeståndet för att öka tillgången på bostäder för studenter. En 
respondent påpekade att de olika bostadsbolagen behöver bli mer 
experimentella med hur man hyr ut sina bostäder. En annan respondent 
framhöll istället vikten av nyproduktion av studentbostäder. 

5.3 Påverkas tillgången på hyresbostäder för studenter av hur 

förmedlingen av bostäder sker? 
Undersökningen av hur förmedling av hyresbostäder sker i länet visar, liksom 
intervjuundersökningen, att hur förmedlingen av bostäder går till påverkar 
studenters möjlighet att ta del av de hyresbostäder som finns. 

Flera respondenter var eniga om att hur förmedlingen av hyresbostäder sker 
påverkar studenters möjlighet att erhålla en bostad. Precis som flera 
respondenter betonade kan antalet bostadsförmedlingar ge upphov till spridda 
sökvägar som gör det svårare för bostadssökande att överblicka det utbud av 
bostäder som finns. Av intervjuerna framgick att de som har särskilt svårt att få 
kunskap om hur man ska gå tillväga för att erhålla en hyreslägenhet sannolikt är 
studenter som är inflyttare till länet.   

Flera respondenter nämnde att villkoren för att få hyra en bostad är svåra att 
uppfylla för studenter. Som exempel på trösklar som hindrar studenters tillgång 
på bostäder angav respondenter de ekonomiska krav som ställs, krav på 
referenser från tidigare hyresvärdar samt kösystemen som bidrar till att det 
behövs en god framförhållning för att kunna erhålla en hyresbostad.  

Flera bostadsföretag, kommunala såväl som privata, har inkomstkrav som 
många studenter har svårigheter att uppfylla. Fast många hyresvärdar 
godkänner studiemedel som inkomst och vissa hyresnivåer är rimliga mot 
bakgrund av studentens betalningsförmåga, är inkomstkraven ofta svåra att 
uppfylla för studenter. Nykvarns kommunala bostadsbolag Nybo godkänner till 
exempel inte studiemedel som inkomst om studenten inte har en fast 
anställning att gå tillbaka till efter det att studierna är avklarade. Flera 
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bostadsföretag kräver att den totala bruttoinkomsten ska vara tre gånger 
årshyran, ett villkor som många studenter har svårt att uppfylla.    

Förutom krav på inkomst finns det även andra villkor för att komma i fråga som 
hyresgäst som kan påverka studenters möjlighet att erhålla en hyreslägenhet 
negativt. Flera allmännyttiga såväl som privata bostadsföretag hyr endast ut 
bostäder till bostadssökande som har för avsikt att bo i bostaden stadigvarande. 
Boendet under studietiden kan anses vara en temporär bostad.  Flera 
allmännyttiga bostadsföretag vill även att blivande hyresgäster ska kunna ange 
en referens från en tidigare hyresvärd, något som är svårt för unga studenter 
som söker sin första bostad. 

Nästintill samtliga studentbostadsföretag, allmännyttiga bostadsföretag och en 
stor del av de privata hyresvärdarna förmedlar sina bostäder efter kösystem där 
den som stått längst i bostadskön har störst möjlighet att erhålla bostad. Vissa 
bostadsföretag som studerats i denna studie fördelar vissa bostäder utifrån 
principen ”först till kvarn”, men det är relativt ovanligt. Tyresös kommunala 
bostadsbolag förmedlar först till kvarn bostäder då tio sökande som står i 
bostadskö och har anmält intresse för en bostad tackar nej till bostaden. Det är 
rimligt att anta att det inte sker särskilt ofta att tio personer som anmält intresse 
för en bostad tackar nej till en ledig hyreslägenhet.  Detta ger skäl att tro att få 
lediga hyresbostäder fördelas utifrån principen ”först till kvarn” i Tyresö. 

Kösystem bygger på att det är viktigt att ha förförståelse och kunskap om hur 
bostadsmarknaden fungerar, långt före det är aktuellt att flytta in i en 
hyreslägenhet. Detta kan försvåra för studenter som, precis som respondenten 
från TMR poängterade, har svårt att ha god framförhållning när det gäller val av 
studieort. Det är även givet att kösystem som bygger på att den som stått längst 
tid i bostadskö har störst möjlighet att erhålla en bostad missgynnar unga. Då 
en genomsnittlig kötid i Stockholms stads bostadsförmedling är mellan fyra och 
sju år är det oerhört svårt för unga vuxna att samla på sig tillräckligt många 
ködagar för att finna en hyreslägenhet.  

I enlighet med vad Fransson skriver påverkas den bostadssökandes flyttningar 
och sökvägar till bostad av de övriga bostadssökandes agerande på 
bostadsmarknaden.140 Bostadsföretagen anger ofta särskilda villkor avseende 
vilka bostadssökande som ges särskild förtur till bostad. Villkoren påverkar i sin 
tur studenters tillgång till hyresbostäder. De flesta kommunala bostadsföretag 
har särskilda villkor för sina befintliga hyresgäster, och även särskilda villkor för 
bostadssökande som redan är folkbokförda eller arbetar i kommunen.  

Villkoren syftar till att göra det enklare för befintliga hyresgäster och 
kommuninvånare/kommunanställda att få en bostad. Ekerös allmännyttiga 
bostadsbolag Ekeröbostäder har till exempel som policy att ge förtur till sina 
befintliga hyresgäster i första hand, i andra hand folkbokförda 
kommuninvånare och i tredje hand externa sökande.  De som har förtur i detta 
prioritetssystem är de som redan är bäst tillgodosedda med bostad, inte de som 
står utan. Det kommunala perspektivet skulle kunna övergå till ett regionalt 
perspektiv om bostadslösa skulle ges högsta prioritet inom hela regionen  
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Många bostadsföretag har även särskilda förmedlingssystem som är tänkta att 
underlätta för unga vuxna att erhålla bostad. Flertalet av dessa insatser riktas 
enbart till unga vuxna som redan är folkbokförda i kommunen. Flera 
kommunala bostadsbolag tillåter i kommunen folkbokförda ungdomar att ställa 
sig i bostadskö från sexton års ålder för att få en ökad möjlighet att få ett 
förstahandskontrakt. De unga som inte är folkbokförda i kommunen har således 
mycket liten chans att samla på sig tillräckligt många ködagar för att finna en 
bostad.  

Det är inte orimligt att anta att många av dessa särskilda villkor drabbar unga 
vuxna studenter negativt. Studenter som ofta är unga vuxna och som flyttar till 
Stockholms län för att studera kan vara den grupp på bostadsmarknaden som 
har svårast att skaffa sig en bostad under de rådande villkoren.  

Precis som Lind och Lundström skriver medför bristen på små hyreslägenheter 
med låg hyra att det uppstår en kö av hyresgäster.141 Kösystemen gynnar dem 
som redan är folkbokförda i en kommun, redan är hyresgäster och dem som 
stått i bostadskön under en väldigt lång tid. På många sätt gynnar förmedlingen 
av hyresrätter, precis som Lind och Lundström beskriver, de som redan är 
etablerade på bostadsmarknaden.142 En bostadssökande som inte har någon 
bostad har varken tid eller möjlighet att vänta i flera år på att få flytta till en 
ledig hyreslägenhet.  

5.4 Hur ser sökvägarna till ny bostad ut för studenter? 
Lind och Lundström skriver att det på en välfungerande bostadsmarknad ska 
vara enkelt att nå information om det utbud av bostäder som finns.143 Detta är 
uppenbarligen inte fallet på Stockholms läns bostadsmarknad. Undersökningen 
har visat att studenter behöver ha en oerhört god framförhållning samt söka 
bostad på ett stort antal förmedlingar med olika kösystem för att ha möjlighet 
att finna hyresbostäder. Likt Christophers beskrivningar av hur förmedling av 
hyresbostäder sker144 har denna undersökning visat att hyreslägenheter i 
Stockholms län framför allt förmedlas utifrån kösystem som innebär att den 
som stått längst i bostadskö har störst möjlighet att finna bostad. 

Det finns flera olika bostadsförmedlingar i Stockholms län, vilket innebär att 
sökvägarna till en hyresbostad är väldigt spridda. Flera respondenter ansåg att 
det vore önskvärt att samordna de olika förmedlingsverksamheterna i länets 
kommuner för att ge bostadssökande en mer överskådlig bild av hur sökvägarna 
som kan leda till en hyresbostad ser ut.  

Flertalet bostadsföretag har en egen förmedlingsverksamhet, vilket leder till att 
bostadssökande måste vända sig till flera olika bostadsbolag för att kunna söka 
en bostad. Det förekommer även att det kostar pengar att registrera sig som 
bostadssökande i de olika bostadsföretagens bostadsförmedlingar vilket kan 
fungera som hinder för bostadssökande med begränsade resurser, som 
exempelvis studenter. 
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Stockholms stads bostadsförmedling kan ses som ett steg i riktning mot en mer 
regional förmedling. Ett antal kommunala bostadsbolag, däribland Solnas 
Signalisten och Botkyrkas Botkyrkabyggen, har anslutit sig till Stockholms stads 
bostadsförmedling liksom även vissa privata hyresvärdar. På detta sätt blir 
sökvägarna till bostad i länet som helhet lättare att överskåda.  

Något som kan försvåra en sådan utveckling är att de olika bostadsbolagen 
själva inte alltid har något intresse av att ansluta sig till en sådan regional 
förmedling. En respondent förklarade att det ligger i de olika bostadsföretagens 
intresse att ha uppsikt över sina egna hyresgäster, något som talar emot att 
ansluta sig till en större portal för flera bostadsförmedlingar.  

Flera respondenter trodde att det är svårast för studenter som kommer utifrån 
länet att finna bostad. Såsom Westholm skriver är unga vuxna mellan 20-24 år 
den åldersgrupp som är som mest flyttbenägen145. Av Figur 1 som visar 
inflyttningen till Stockholms län framgår, i enlighet med vad Westholm skriver, 
att den största delen av inflyttarna till Stockholms län utgörs av unga vuxna. 
Diagrammet visar att det finns ett stort antal unga vuxna bostadssökande som 
kommer utifrån länet. Det visar däremot inte hur stor andel av dessa inflyttare 
som utgörs av unga vuxna studenter. Figur 2 som visar Stockholms studenters 
åldersstruktur ger anledning att anta att en betydande andel av inflyttarna är 
unga vuxna som avser att studera då en stor andel av Stockholms studenter 
utgörs av unga vuxna.  Inflyttningen är dock inte ett statiskt läge, möjligheten 
att finna bostad är avhängande för en fortsatt trend av en stark inflyttning av 
unga vuxna.  

En åtgärd som skulle kunna förenkla studenters möjligheter att skaffa sig en 
hyresbostad skulle kunna vara om förmedlingen av bostäder sker på olika sätt. 
Vissa hyreslägenheter skulle kunna tilldelas genom kösystem medan fler 
lägenheter än idag tilldelas de som är ”först till kvarn” att anmäla intresse för en 
ledig bostad, oavsett hur lång tid den sökande har stått i bostadskö. Abramsson 
skriver att boende i andra eller tredje hand är vanligt förekommande bland unga 
vuxna.146 Flera av respondenterna ansåg att sökvägarna till en lägenhet i andra 
hand bör göras säkrare. Ett kommunalt organ för andrahandsförmedlingen 
skulle kunna underlätta både uthyrarens och hyresgästens trygghet och villkor 
på andrahandsmarknaden.  

Sökvägarna till en bostad framstår som väldigt spridda även när det till exempel 
gäller krav på inkomst då olika bostadsbolag har olika krav och villkor för sina 
hyresgäster. En av respondenterna understök att tydligare sökvägar till bostad 
inte kommer att innebära att fler bostäder för studenter skapas. Finns ett 
underskott på bostäder kvarstår underskottet även fast att bostadsförmedlingen 
fungerar klanderfritt.  

5.5 Allmänna reflektioner 
Synen på bostaden som en social rättighet eller som en marknadsvara ställs, 
som nämnts i studiens teoriavsnitt, ofta emot varandra. Christophers 
resonemang om att kombinationen av en reglerad och marknadsorienterad 
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bostadsmarknad kan ge upphov till svårigheter för svagare grupper på 
bostadsmarknaden är tydligt i denna studie.147  Kombinationen av en 
marknadsorienterad och reglerad bostadsmarknad kan försvåra studenters 
möjligheter att finna bostad. 

Såsom Christophers beskriver är den svenska bostadsmarknaden fortfarande 
reglerad. Att bostadsmarknaden är reglerad visas till exempel genom den 
begränsade möjligheten till andrahandsuthyrning, genom kösystemen för 
hyresbostäder samt genom den reglerade hyressättningen i det offentliga såväl 
som privata hyresbeståndet.148  På många sätt har bostadsmarknaden blivit mer 
marknadsorienterad under senare år. Till exempel måste de allmännyttiga 
bostadsbolagen nu agera på marknadsmässiga villkor. 

De allmännyttiga bostadsbolagen, har som Bengtsson beskriver, haft det 
huvudsakliga bostadsförsörjningsansvaret.149 I kombinationen av en å ena sidan 
reglerad bostadsmarknad, å andra sidan marknadsorienterad bostadsmarknad 
ägs de allmännyttiga bostadbolagen av kommunerna men förväntas agera på 
marknadsmässiga villkor. Detta innebär att delar av det allmännyttiga 
beståndet omvandlas och säljs ut. Detta kan innebära att det finns ett intresse 
för de allmännyttiga bostadsbolagen att ha hyresgäster som har en ekonomiskt 
säker ställning, snarare än svagare grupper, som studenter. Detta förhindrar att 
det allmännyttiga bostadsbeståndet, som Bengtsson skriver, finns tillgängligt 
för hushåll med svagare ekonomi. Studien visar att de krav som de 
allmännyttiga bostadsbolagen ställer på bostadssökande för att komma ifråga 
som hyresgäst är svåra att uppfylla för flera grupper, däribland studenter.  

Den reglerade bostadsmarknaden återspeglas även tydligt vid jämförandet av 
olika hyresnivåer. Bengtsson beskriver att hyresregleringen är tänkt att 
reflektera hyran i en marknad i vilken det råder balans mellan utbud och 
efterfrågan på bostäder150. I Stockholms län råder dock bostadsbrist och fler 
grupper på bostadsmarknaden än studenter möter svårigheter att finna bostad. 
Om hyrorna skulle spegla marknadens utbud och efterfrågan skulle 
hyresnivåerna vara betydligt högre och mer varierade än vad Tabell 4 visar att 
de är. De reglerade hyresnivåerna innebär en trygghet för de som redan innehar 
en hyresbostad men kan samtidigt, precis som Lind och Lundström beskriver, 
ge upphov till en kö av bostadssökande. Detta då hyresnivåerna inte återspeglar 
ett jämviktspris där utbud och efterfrågan på bostäder möts.151  

Den reglerade bostadsmarknaden innebär såldes trygghet för de som redan har 
en hyresrätt men inte för bostadssökande. Regleringen av bostadsmarknaden 
kan hämma rörligheten på bostadsmarknaden. Temporära kontrakt och 
förenklad andrahandsuthyrning har under intervjutillfällena nämnts som 
exempel på åtgärder som skulle kunna komma att förenkla studenters 
boendesituation. Att möjligheten till andrahandsuthyrning är begränsad 
innebär att bostadsbeståndet inte utnyttjas optimalt.  
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Att tillämpa bruksvärdesprincipen när det gäller uthyrning av 
bostadsrättslägenheter i andrahand är positivt för andrahandshyresgästen som 
har lägre hyra, men innebär samtidigt att mervärdet för en 
bostadsrättsinnehavare att hyra ut sin bostad i andra hand är relativt låg. Som 
Abramsson skriver finner unga vuxna ofta alternativa sökvägar till bostad i orter 
där det råder bostadsbrist, till exempel genom andrahandskontrakt, 
tredjehandskontrakt osv.152 Den reglerade bostadsmarknaden hämmar i viss 
mån studenters möjlighet till flexibilitet.  

Den svenska kombinationen av en marknadsorienterad och samtidigt reglerad 
bostadsmarknad innebär att säkerheten på den reglerade bostadsmarknaden: 
där till exempel en allmännytta som är tillgänglig för alla grupper på 
bostadsmarknaden och som har det huvudsakliga ansvaret för 
bostadsförsörjningen, inte kan åtnjutas fullt ut, samtidigt som den fria 
marknadens spelregler inte får agera fritt och göra att de lägenheter som står 
outnyttjade inte används optimalt.  

5.6 Vidare studier 
Det har vid genomförandet av denna undersökning blivit uppenbart att det i så 
många fall integrerade Stockholms län har en fragmenterad bostadsmarknad. 
Som bostadsminister Stefan Attefall nyligen påpekat finns det behov av 
regionala åtaganden för byggandet av bostäder såväl som studentbostäder i 
Stockholmsregionen.153 Att länet attraherar studenter är positivt för hela länets 
utveckling. Ändå har mindre än hälften av länets kommuner studentbostäder i 
sitt bestånd. Undersökningen har visat att den kommunala 
bostadsförsörjningen i viss mån står i konflikt med det regionala intresset. En 
regional förmedling av hyresbostäder skulle visserligen inte skapa fler 
bostadstillfällen för studenter, men kan göra att sökvägarna till bostad i 
regionen som helhet underlättas. Det finns anledning att undersöka denna 
problematik i vidare studier på området. 

Som nämndes i metodavsnittet har uppsatsens metodologiska angreppsätt 
självfallet påverkat studiens resultat. Metodvalet har gett, i enlighet med vad 
Bryman skriver, en heltäckande bild över det studerade ämnet. En studie som 
enbart bygger på kvantitativ metod skulle kunna ge en mer generaliserbar bild 
av studenters bostadssituation, medan en renodlat kvalitativ undersökning 
skulle kunna resultera i mer djupgående information om studenters 
bostadssituation i Stockholms län.  

En tänkbar kvantitativ undersökning skulle kunna vara att undersöka vilka 
grupper som studenter konkurrerar om lediga hyresbostäder med. Vidare 
intervjustudier skulle kunna omfatta andra aktörer än dem som har intervjuats 
inom ramen för denna studie. Det skulle kunna vara intressant att intervjua 
företrädare för länets olika lärosäten eller representanter för privata och 
kommunala bostadsbolag. Studenterna själva är en intressant målgrupp att 
intervjua för att nå information om hur deras bostadspreferenser ser ut, om 
deras betalningsvilja, samt hur deras nuvarande bostadssituation ser ut.  

                                                   

152 Abramsson 2003:30 
153 Attefall Kommuner ska inte kunna bortse från bostadsbristen, 27-05-2013 
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http://www.tyresobostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=ba

75c9e0-4794-4ee4-9393-a3bbe5026640 (Hämtad: 2013-03-21) 

Tyresö bostäder AB Vill du stå i vår kö? 

http://www.tyresobostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=98

483523-0cbc-4866-98e8-0bd7f9f1b435 (Hämtad: 2013-03-21) 

Telge bostäder Uthyrningsregler 

http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/Uthyrningsregler/ (Hämtad: 2013-

03-20) 

Telge bostäder Så här söker du http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/Sa-

har-soker-du/ (Hämtad:2013-03-21) 

Telge Bostäder För studenter http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/For-

studenter/Information-for-studenter/ (Hämtad: 2013-04-12) 

Upplands Brohus Så här går det till att söka bostad http://upplands-

brohus.se/sok-bostad/sa-har-gar-det-till-att-soka-bostad/ (Hämtad: 2013-03-

22) 

Upplands-Brohus Så här går det till att söka bostad http://upplands-

brohus.se/sok-bostad/sa-har-gar-det-till-att-soka-bostad/ (Hämtad: 2013-04-

08) 

Väsbyhem Studentboende 

http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=7edecf

5c-8c1a-4044-883a-1df5c2051eb7 (Hämtad: 2013-04-11) 

http://www.sigtunahem.se/HyresTorget/Att-soka-lagenhet/grundkrav/
http://www.sigtunahem.se/HyresTorget/Att-soka-lagenhet/grundkrav/
http://www.sollentunahem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=2b31c415-fcb3-4efe-ab62-4011e4ed7f05
http://www.sollentunahem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=2b31c415-fcb3-4efe-ab62-4011e4ed7f05
http://www.sollentunahem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=671d598a-82dd-4b4c-bcb8-638be7b37dff
http://www.sollentunahem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=671d598a-82dd-4b4c-bcb8-638be7b37dff
http://www.sollentunahem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=da3ca020-e5b7-4079-855d-f31c052eaa7d
http://www.sollentunahem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=da3ca020-e5b7-4079-855d-f31c052eaa7d
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/CU3/
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201213/CU3/
http://www.tyresobostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=ba75c9e0-4794-4ee4-9393-a3bbe5026640
http://www.tyresobostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=ba75c9e0-4794-4ee4-9393-a3bbe5026640
http://www.tyresobostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=98483523-0cbc-4866-98e8-0bd7f9f1b435
http://www.tyresobostader.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=98483523-0cbc-4866-98e8-0bd7f9f1b435
http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/Uthyrningsregler/
http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/Sa-har-soker-du/
http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/Sa-har-soker-du/
http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/For-studenter/Information-for-studenter/
http://www.telge.se/Bostader/Hyresborsen/For-studenter/Information-for-studenter/
http://upplands-brohus.se/sok-bostad/sa-har-gar-det-till-att-soka-bostad/
http://upplands-brohus.se/sok-bostad/sa-har-gar-det-till-att-soka-bostad/
http://upplands-brohus.se/sok-bostad/sa-har-gar-det-till-att-soka-bostad/
http://upplands-brohus.se/sok-bostad/sa-har-gar-det-till-att-soka-bostad/
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=7edecf5c-8c1a-4044-883a-1df5c2051eb7
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=7edecf5c-8c1a-4044-883a-1df5c2051eb7
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Värmdö kommun Värmdö bostadsförmedling 

https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/bostadsforme

dl/index.htx (Hämtad: 2013-03-20) 

Väsbyhem Uthyrningsregler 

http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=26b518

f4-dac0-4e4b-ad5a-df1ac57809de (Hämtad: 2013-03-22)  

Väsbyhem Så här söker du bostad. 

http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=a8727c

05-d523-4a4e-9af9-cb1fd4c71103 (Hämtad: 2013-03-22) 

Väsbyhem Ungdomsboende 

http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=9759b7

8b-d52f-4f72-a333-b79f9be7fa96 (Hämtad: 2013-03-21) 

Värmdö Bostäder Internkö http://www.varmdobo.se/bo-hos-oss/internko.aspx 

(Hämtad: 2013-04-12) 

Wallenstam Söka nytt boende hos Wallenstam 

http://www.wallenstam.se/boende/Lediga-bostader/till-dig-som-soker/ 

(Hämtad: 2013-05-15) 

Wåhlin Fastigheter AB Lediga lägenheter Tillgänglig: 

http://www.wahlinfastigheter.se/lagenheter.asp (Hämtad: 2013-05-15) 

6.3 Intervjuer 
Staffan Forsell, chef för stadsutvecklingsenheten på stadsledningskontoret, 

Stockholms stad 2013-05-02 

Elin Blume, Enheten för Samhällsplanering, Länsstyrelsen i Stockholms län 

2013-04-30 

Ylva Disheden, Regionplanerare, Tillväxtavdelningen (TMR), Stockholms läns 

landsting 2013-05-03 

Said Ashrafi, Senior handläggare, Kommunförbundet Stockholms län 2013-04-

23 

6.4 Statistik  
Statistik angående inflyttning till Stockholms län och högskolestuderande i 

Stockholms läns ålder kommer ifrån Statistiska centralbyråns statistikdatabas. 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_TreeView____340478.aspx 

Statistik angående genomsnittliga hyresnivåer har erhållits från Kristoffer 

Burstedt, Förhandlare, Hyresgästföreningen Region Stockholm. 

https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/bostadsformedl/index.htx%20(Hämtad:%202013-03-20
https://www2.varmdo.se/Resource.phx/plaza/publica/invanare/bostadsformedl/index.htx%20(Hämtad:%202013-03-20
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=26b518f4-dac0-4e4b-ad5a-df1ac57809de
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=26b518f4-dac0-4e4b-ad5a-df1ac57809de
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=a8727c05-d523-4a4e-9af9-cb1fd4c71103
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=a8727c05-d523-4a4e-9af9-cb1fd4c71103
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=9759b78b-d52f-4f72-a333-b79f9be7fa96
http://www.vasbyhem.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=9759b78b-d52f-4f72-a333-b79f9be7fa96
http://www.varmdobo.se/bo-hos-oss/internko.aspx%20(Hämtad:%202013-04-12
http://www.varmdobo.se/bo-hos-oss/internko.aspx%20(Hämtad:%202013-04-12
http://www.wallenstam.se/boende/Lediga-bostader/till-dig-som-soker/
http://www.wahlinfastigheter.se/lagenheter.asp%20(Hämtad:%202013-05-15
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Statistik angående bostadsbeståndets struktur avseende fördelningen mellan 

bostadsstorlekar och upplåtelseformer har erhållits från Ylva Disheden, 

Stockholms läns landsting, Tillväxt, miljö och regionplanering.  
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Bilaga Intervjuguide 
Hur strategisk är frågan om studenters tillgång till bostad för Stockholms 

attraktionskraft? 

Vilka åtgärder kan öka utbudet av bostäder för studenter i Stockholms län? 

Vilka trösklar påverkar tillgången på bostäder för studenter? 

Kan en samlad strategi för länets kommuner och regionala aktörer öka 

tillgången på bostäder för studenter? 

 

 


