
 

 

 

 
 

 

Institutionen för Fastigheter och Byggande  Examensarbete nr. 272 

Civilingenjör Samhällsbyggnad   Kandidatnivå, 15 hp 

Fastighetsekonomi och Fastighetsjuridik 

 

Författare:  Handledare: 

   Gustav Johansson 

Lukas Kvarfordt  

 

                     Stockholm 2015 

Fredrik Kopsch 

 

 

 

 

 

En analys av förmedlingen och användningen av 

studentbostäderna i Stockholm 

 
 

  



Bachelor of Science thesis  

  

  Title An analysis of the distribution and usage of 

the student accommodations in Stockholm  

Authors Gustav Johansson & Lukas Kvarfordt 

Department Department of Real Estate and 

Construction Management 

Bachelor Thesis number 272 

Supervisor Fredrik Kopsch 

Keywords Queuing system, Housing shortage, 

Student housing, SSSB, Stockholm, 

Housing office 

   

Abstract  

Stockholm city has a long-term objective to become Europe’s most attractive urban 

area. To fulfill this goal, big investments has to be made to attract high educated people 

by offering high-quality education and research centers. To be successful with this plan 

Stockholm needs to meet the demand for accommodations. Stockholm today has the 

lowest quota between number of accommodations and number of students compared 

with other big university cities in Sweden. In the long-run this dilemma has to be solved 

by building more student accommodations, but short-term it becomes more important 

that current accommodations are distributed and used effectively. The conclusion of this 

is that today’s system needs to be optimized to assure that this is the case. 

 

This essay aims to analyze the housing distribution in Stockholm and see if it is the 

most effective and fair alternative. It also consider the usage of these category 

accommodations and how the control of that can be developed to make sure it is been 

used by the right target group. The methods used are interviews with companies, 

federations and students. We have also conducted surveys with students on different 

levels.  

 

The majority of the interviewed companies and federations states that they are satisfied 

with their present distribution systems and have therefore no plans to change these. 

SSSB in Stockholm is the only one of the bigger student housing companies that does 

not apply some kind of priority for students out of commuting distance. The students we 

have discussed with are positive to a likewise system but points out that it is hard to 



define the parameters of assessment. The students also see a big problem that non-

students can seize upon a student accommodation. 
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Sammanfattning 

Stockholms stads regionplan har som målsättning att bli Europas mest attraktiva 

storstadsregion. För att lyckas med detta ska stora satsningar göras för att locka 

högutbildad arbetskraft genom att till exempel erbjuda högkvalitativa utbildnings- och 

forskningsmiljöer. Om denna plan ska följas krävs det att Stockholm också kan 

tillgodose behovet av bostäder, främst för studenter. Stockholm har idag den lägsta 

kvoten mellan antal studentbostäder och antal studenter jämfört med Sveriges andra 

stora högskoleorter. Detta resulterar i att byggandet av sådana kategoribostäder måste 

öka långsiktig, men kortsiktig blir det av stor vikt att de bostäder som finns idag 

används av den målgrupp de är avsedda för. Detta i sin tur gör det nödvändigt att 

effektivisera dagens bostadsförmedling och utnyttjandet av studentbostäderna. 

 

Rapporten ämnar undersöka och analysera om den studentbostadsförmedling som 

tillämpas i dag i Stockholm är den mest effektiva och rättvisa sett till bostadsbehovet 

hos studenter. Den behandlar även hur dagens användning av dessa bostäder ser ut och 

hur detta skulle kunna optimeras just för att de ska bebos av den målgrupp de är till för. 

Metoden som använts är intervjuer med aktörer och studenter samt enkätundersökningar 

till studenter på eftergymnasial och gymnasial nivå. 

 

Majoriteten av de aktörer vi intervjuat är nöjda med de kösystem de tillämpar och har 

därmed inga planer på att förändra dessa. SSSB i Stockholm är den enda aktören av de 

större som inte premierar studenter utom pendlingsavstånd på något sätt. Alla studenter 

vi diskuterat med är öppna för ett sådant system men ser en svårighet i hur detta ska 

utformas och hur bedömningsparametrarna ska utformas. Studenterna ser även ett 

problem i att studentbostäderna inte är bebodda av fulltidsstudenter till 100 %. 



 

Förord 

Detta arbete skrevs som det sista momentet av kandidatexamen på 

civilingenjörsutbildningen på samhällsbyggnadsprogrammet med inriktning 

fastighetsekonomi och fastighetsjuridik. 

 

Idén om att inrikta oss på studentbostäder växte fram under diskussion med vår 

handledare Fredrik Kopsch. Studentbostäder är aktuellt och en frekvent debatterad fråga 

där huvudfokus för det mesta ligger på att bygga nya bostäder. Givetvis är det en viktig 

faktor i det långsiktiga perspektivet, men vi identifierade här ett outforskat område 

gällande studentbostadsbristen, det vill säga att effektivisera den bostadsförmedling vi 

har idag samt användandet av dessa kategoribostäder. 

 

Denna period har varit väldigt lärorik och intressant då vi fått möjligheten att fördjupa 

oss inom ett område som står oss nära och är aktuellt. Vi har under denna period fått en 

djupare insikt på Stockholms studentbostadsmarknad och även fått en väldigt god insyn 

i hur olika studentstäder, både nationellt som internationellt, tillämpar olika kösystem. 

 

Vi vill tacka vår handledare Fredrik Kopsch som under hela arbetets gång kommit med 

värdefulla synpunkter och idéer samt agerat stöd under hela processen. 

 

Vi vill även rikta ett tack till alla företag och aktörer som visat engagemang i frågan och 

ställt upp på intervjuer och därmed bidragit med värdefull indata till uppsatsen. 

Avslutningsvis vill vi också tacka alla studenter som svarat på våra 

enkätundersökningar samt ställt upp på diskussioner, kommit med idéer och förslag. 

 

Tack! 

 

Stockholm, maj 2015 

Gustav Johansson & Lukas Kvarfordt 
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1 Inledning 

Detta kapitel ger en bakgrund till området och varför vi valt det, följt av syftet med 

rapporten samt vår frågeställning. Följaktligen presenteras arbetets avgränsningar och 

viktiga definitioner för rapporten. Slutligen ges en kort inblick om vilken tidigare 

forskning som bedrivits inom området. 

1.1 Bakgrund 

Stockholms län har som mål att Stockholmsregionen ska utvecklas till att bli Europas 

mest attraktiva storstadsregion. Med detta menas att stora satsningar ska göras på att 

locka högutbildad arbetskraft samt erbjuda högkvalitativa utbildningar och attraktiva 

forskningsmiljöer (Regionplanenämnden, 2010). För att kunna tillgodose detta i ett 

tidigt stadium gäller det att på bästa möjliga sätt tillhandahålla bostäder till de 

studerande. Vid en jämförelse kan konstateras att Stockholm har den lägsta kvoten 

mellan antal studentbostäder och antal studerande, jämfört med Sveriges andra stora 

högskoleorter och det talas om en studentbostadskris (SSSB, 2014).  

 

I dagsläget har Stockholm runt 80 000 stycken studenter som konkurrerar om cirka 13 

000 stycken studentbostäder. Stockholms stads regionplan har visionen att på sikt kunna 

erbjuda 30 % av de studenter som studerar på orten bostäder, i dagsläget är den siffran 

dock 15 % (SSSB, 2014).  I takt med att staden fortsätter att växa i rekordfart och 

nyproduktionen av lägenheter inte korrelerar med befolkningsutvecklingen, ökar även 

konkurrensen om de bostäder som är aktuella för studenter, utöver studentbostäderna, 

till exempel små lägenheter med andrahandskontrakt och små bostadsrätter. 

 

Det mest betydande innehavet av studentbostäder förmedlas av Stiftelsen Stockholms 

Studentbostäder (hädanefter SSSB). Generellt är kötiderna långa och de minst attraktiva 

bostäderna, studentrum i korridor, kan i bästa fall fås med en uppnådd kötid på ett år 

medan genomsnittet ligger på två år. Detta innebär att en nyantagen student måste lösa 

boendesituationen under hela det första läsåret utan att kunna ta nytta av 

studentbostäderna som finns. 
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Förmedlingen av studentbostäder baseras på olika typer av kösystem där diverse 

parametrar bestämmer hur studenten ligger till i kön. Vanligast i Sverige är ett linjärt 

kösystem där den som stått längst tid i kön har störst chans att få en bostad. Det är också 

vanligt att ge mer utsatta studenter större konkurrenskraft, till exempel studenter som är 

bosatta utom pendlingsavstånd. Stockholm har idag det enklaste kösystemet bland de 

större studieorterna där det enda konkurrensmedlet är antal ködagar. 

 

De senaste åren har påvisat en ökning av färdigställda bostäder avsedda för studenter i 

Stockholm vilket är den viktigaste åtgärden för att minska bostadsbristen för studenter, 

men på kort sikt gäller det att undersöka vilka åtgärder som kan tas till för att 

åstadkomma en bättre förmedling och ett bättre utnyttjande av de studentbostäder vi har.  

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utvärdera och analysera olika metoder för att 

åstadkomma en effektivare användning och förmedling av SSSBs 

studentbostadsbestånd i Stockholm.  

1.3 Frågeställning 

Rapporten ämnar besvara frågor som vad studenter och aktörer tycker om att premiera 

studenter utom pendlingsavstånd, införa krav på en högre studietakt för att få bo i en 

studentbostad, effektivisera studiekontrollen för att se till att icke-studenter bor i 

studentbostäder, införa ett registreringskrav, införa ett inkomsttak, optimera 

bostadsanvändning. Vi avser även att klarlägga åsikterna kring olika kösystem, dessa är 

linjära kösystem, med och utan bostadsgaranti eller premier för nyanlända studenter, 

samt kösystem med poäng. 

1.4 Avgränsningar och definitioner 

Vi har valt att begränsa arbetet till att utvärdera SSSBs förmedling av studentbostäder 

genom att jämföra med andra intressanta alternativ både nationellt och internationellt. 

Nedan beskrivs de viktigaste definitionerna på begrepp som används i uppsatsen. 
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Med begreppet kösystem menas det system som bostadsförmedlingen tillämpar för att 

tillsätta hyresgäster till sina bostäder. Termen kösystem är ett brett begrepp och ett 

sådant kan utformas på flera olika sätt. 

 

En studentbostad är en bostad eller del av en bostad som är ämnad att bebos av en 

person som bedriver eftergymnasiala studier. 

 

Studentbostadsförmedling innebär en bostadsförmedling som har som huvudinriktning 

att förmedla bostäder avsedda för studenter, till exempel SSSB i Stockholm. 

 

Gällande beteckningarna studentbostadsorganisation och aktörer avses fastighetsbolag, 

organisationer, stiftelser etc. som tillhandahåller och förmedlar bostäder avsedda för 

studenter. Det är med andra ord ett vitt begrepp vilket innefattar ett flertal olika 

sammanslutningar som stiftelser, aktiebolag etc.  

1.5 Tidigare forskning 

Inom området för bostadsförmedling gällande studentbostäder finns begränsat med 

tidigare forskning. Det finns dock väldigt mycket forskning som styrker att vår 

frågeställning är relevant, det vill säga “Hur löses studentbostadsbristen i Stockholm?”. 

I stor utsträckning rör den tidigare forskningen förslag till mer långsiktiga lösningar. 

Den tidigare forskning som bedrivits beskrivs kort nedan. 

 

Det finns ett stort antal äldre uppsatser som rör bostadsbristen i Stockholm, men vi har i 

huvudsak valt ut två stycken som är av vikt för vår uppsats frågeställning och som visar 

på en hög bostadsbrist i Stockholmsregionen. I och med att det finns många äldre 

uppsatser som tagit upp ämnet visar på att det, som tidigare nämnt, finns ett stort behov 

av studentbostäder och att ämnet är relevant. 

 

“Bygga för ombyggnad” är en kandidatuppsats från Kungliga Tekniska Högskolan som 

är skriven av Heimonen och Malmsten 2013. Denna uppsats poängterar att 

bostadsbristen i Stockholm är hög och hela arbetet handlar därefter om ett förslag att 

lösa denna genom att konvertera ett parkeringshus i Haninge till studentbostäder. 

Arbetet bygger på en kvalitativ metod där författarna har jobbat med intervjuer med allt 
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från byggbolag till kommuner för att få en inblick i hur detta projekt skulle kunna göras 

möjligt. Uppsatsen grundas på en kvalitativ ansats med intervjuer. 

 

“Fastighetsfond inriktning studentbostäder - Private Equity gör samhällsnytta” är en 

kandidatuppsats från Kungliga Tekniska Högskolan skriven av Langseth och Norström 

2011. Denna påpekar såväl som uppsatsen ovan, bostadsbristen för studenter i 

Stockholm. Deras förslag till lösning handlar sedermera om att skapa möjligheter för 

ökat byggande genom en fastighetsfond där olika typer av investerare får satsa pengar, 

dels för att skapa avkastning men även för att i stor grad få möjligheten att profilera sig 

som ett samhällsnyttigt företag som gör skillnad och bidrar till samhällsutvecklingen. 

Även författarna till denna uppsats har valt en kvalitativ metod i form av intervjuer. 

 

Tidigare rapporter som rör bostadsbristen i Stockholm som också styrker att vår 

frågeställning är relevant samt även lagt upp som ett förslag att effektivisera 

studentbostadsförmedlingen, är en rapport utgiven av Boverket 2009 - “Student söker 

bostad”. Denna rapport är en utvärdering av bostadssituationen i några av de största 

studentstäderna i Sverige, däribland Stockholm. Utgivaren har dragit slutsatsen att 

bostadssituationen för studenter är väldigt ansträngd i hela Sverige men i synnerhet i 

Stockholm till följd av lågkonjunktur i kombination med stora årskullar. Ett av 

Boverkets förlag är att förbättra marknadens funktionssätt, det vill säga att vidta 

åtgärder för att effektivisera förmedlingen av bostäder. De påpekar att det skulle 

underlätta om alla lediga studentbostäder samlas på ett och samma ställe vilket inte är 

fallet i dagsläget, utan de sökande måste vända sig till flera olika fastighetsägare för att 

optimera sina chanser att få ett hyreskontrakt (Boverket, 2009). 

 

Som ovan nämnt handlar de flesta tidigare rapporterna om hur studentbostadsbristen 

löses genom att bygga fler bostäder genom konvertering av befintliga lokaler samt 

effektivisering av hela byggprocessen. I och med den låga kvoten studentbostäder i 

relation till antal studenter i Stockholm blir det väldigt viktigt att tillgodose så många 

behövande studenter som möjligt samt effektivisera användningen och förmedlingen av 

de bostäder som finns. Vi ser därmed ett outforskat område inom detta vilket vi med 

denna rapport avser att rikta in oss på. 
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2 Metod 

I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet för rapporten, det vill säga hur vi har samlat 

in informationen. Det beskrivs även vilka intervjumetoder som använts samt vilka vi har 

intervjuat och varför. 

 

Det finns kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Vi har valt att använda en 

kvalitativ forskningsmetod då vårt forskningsområde lämpar sig bäst för det eftersom 

analysen bygger på aktörernas och användarnas uppfattning om området (Björkqvist, 

2012). Att tidigare forskning inom området också använt sig av kvalitativa metoder 

styrker vårt val. De kvalitativa metoder vi använt oss av är intervjuer för att ta reda på 

vad de utvalda aktörerna och studenterna har för åsikter samt enkätundersökningar för 

att få tydliga ställningstaganden från studenter.  

2.1 Intervjuer 

Vi har i huvudsak valt att utföra semistrukturerade intervjuer vilket bygger på att öppna 

frågeområden presenteras och diskuteras. Vi upplever att semistrukturerade intervjuer 

ger ett så tillförlitligt svar som möjligt då frågorna inte vinklas utan intervjupersonerna 

själva tar upp vad som är relevant för dem och detta speglar deras verklighet.  

 

Syftet med att intervjua studenterna var att få en mer övergripande bild av deras åsikter 

som ett komplement till de mer raka ställningstagandena de fick göra i vår 

enkätundersökning. 

 

Målet med att intervjua aktörerna har varit att ta del av deras värderingar gällande hur 

de förmedlar bostäder och hur deras kösystem är utformade. Dessa intervjuer har även 

gett oss ett underlag för att bilda en egen uppfattning om vad dessa aktörer tycker om 

dagens kösystem samt vad som kan och bör förbättras. Vi ville även ta reda på vad de 

tyckte om de idéer och tankar vi hade. 

 

Urvalet har gjorts utifrån studentbostadsorganisationer med olika typer av kösystem 

vilket gör det fördelaktigt vid jämförelse av de olika systemen. Nationellt har 

representanter intervjuats från Stiftelsen Stockholms Studentbostäder (SSSB, 
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Stockholm), Akademiska Föreningen Bostäder (AF Bostäder, Lund), Stiftelsen 

Göteborgs Studentbostäder (SGS, Göteborg) samt Bostad Västerås (Västerås). Vi har 

även intervjuat Stockholms Studentkårers Centralorganisation (SSCO) som är en 

organisation vilken samordnar alla student- och elevkårer i Stockholmsregionen och är 

det styrande organet över bland annat SSSB. 

 

Inför intervjuerna har vi skickat ett underlag där vi kort gett exempel på frågeområden 

vi var intresserade av att diskutera samt vad vårt mål med uppsatsen var. Vi har valt att 

intervjua personerna i Stockholmsområdet på plats. Den utländska aktören samt de från 

andra städer har vi valt att intervjua via telefon och e-post. Vi har även använt oss av e-

post för kompletterande frågor till berörda parter. 

2.2 Enkätundersökningar 

Vi har gjort två enkätundersökningar för att få en bild av vad de som är berörda av 

studentbostäder tycker. Enkäterna bestod av ett antal flersvarsfrågor och frågor med 

enkla ställningstaganden. 

 

Den ena enkäten var riktad till gymnasieelever som planerat att fortsätta studera, med 

vilken vi ville få en bild av hur situationen på studentbostadsmarknaden skulle påverka 

deras val av studieort. Enkäten delades ut till elever vid två gymnasier, Nacka 

gymnasium i Stockholm och Göranssonska skolan i Sandviken.  

 

Den andra enkäten var riktad till aktiva studenter på universitetsnivå runtom i landet, vi 

ville ta reda på hur de ställer sig till olika aspekter av de olika kösystemen vi undersökt. 
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3 Teori och hypoteser 

Detta kapitel inleds med ett teoriavsnitt gällande vad som avses med effektivare 

bostadsförmedling och vilka metoder som kan användas för att uppnå detta. Vi 

beskriver sedan de olika utformningarna på kösystem vi observerat. Kapitlet avslutas 

med en hypotesdel där vi framför vad vi tror att utfallet på enkätundersökningarna samt 

intervjuerna kommer att bli. 

3.1 Effektivare bostadsanvändning samt förmedling 

Med en effektivare bostadsanvändning syftar vi på att bostäderna i beståndet ska 

utnyttjas till fullo av den målgrupp de är avsedda för. En effektivare bostadsförmedling 

i detta avseende är en rättvis förmedling som sker så tidseffektivt och smidigt som 

möjligt där de studenter som är i störst behov av en bostad tas hand om i större grad än 

de med tillgång till substitut. 

 

Beståndet av studentbostäder i Stockholm består idag av många olika sorters bostäder. 

Dessa varierar i storlek och ett scenario där de större lägenheterna hyrs av en enda 

student är väldigt ineffektivt eftersom det möjliggör för icke -studenter att bo där. Ett 

alternativ är ett system där det premieras att studenter söker bostäder ihop eller att 

enskilda rum hyrs ut i större utsträckning och på så sätt effektivisera användandet av 

studentbostäderna. 

 

Att hyresgästen ska studera är ett krav för att få bo i en studentbostad, dock varierar 

studietakten som krävs runtom i landet. Med högre krav på studietakt skulle 

studentbostäderna i högre grad tillfalla dem som bedriver aktiva studier. Det är också 

skillnad på krav gällande avklarade studier och registrerade studier. Registreringskrav 

innebär att personen måste vara antagen till studier vid universitet eller högskola och 

krav på avklarade kurser innebär att ett visst antal högskolepoäng (benämns även som 

hp) ska klaras av. Kontroller för att undersöka att den som bor i studentbostaden 

fortfarande studerar är en viktig aspekt av systemet. 
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Att ha ett inkomsttak på hur mycket studenterna får tjäna och fortfarande bo kvar i en 

studentbostad skulle se till att det är de studenter i en mer utsatt situation som fick 

tillgång till studentbostäderna. 

 

En maxtid på hur länge en student får bo i en studentbostad förhindrar studenter från att 

fortsätta studera enbart för att bo i studentbostad. 

3.2 Typer av kösystem 

3.2.1 Linjärt kösystem 

Den enklaste typen av kösystemen som används idag är det linjära systemet. Lediga 

lägenheter läggs upp på en hemsida där studenter kan anmäla sitt intresse för bostäder 

och studenten med flest ködagar av intressenterna blir erbjuden att teckna ett 

hyreskontrakt. Alla studenter behandlas lika och ingen hänsyn tas till nyantagna eller 

långväga studenter. 

3.2.2 Linjärt kösystem med bostadsgaranti för nyantagna studenter utom 

pendlingsavstånd 

Det finns ett fåtal aktörer som utöver vanliga studentbostäder även erbjuder 

bostadsgaranti. Detta innebär att studenter som bor utom pendlingsavstånd och blivit 

antagna till ett lärosäte som har detta kösystem är garanterade en bostad vid 

terminsstart. Detta system tillämpas dock uteslutande i studentstäder med lägre söktryck 

än exempelvis Stockholm. 

3.2.3 Kösystem med fördel för nyantagna studenter utom pendlingsavstånd 

Ett kösystem med särbehandling för nyantagna studenter som bor utom 

pendlingsavstånd innebär ett regelsystem där studenter som ska börja studera premieras 

på något sätt. Definitionen på utom pendlingsavstånd skiljer sig något åt mellan de olika 

aktörerna, vanligtvis används kommunen som gräns. Studenter som klassas till denna 

kategori har större chans att få en bostad. Det kan antingen vara att dessa studenter 

automatiskt kommer med i en speciell utlottning om bostäder till terminsstart eller att 

dessa i något avseende får fördel genom extra tilldelade poäng till kötiden. 
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3.2.4 Kösystem med poäng 

Vissa aktörer erbjuder mer komplicerade system där studenter blir tilldelade poäng 

beroende på vilken kategori de klassas in som. I detta system rankas och premieras 

studenter med avseende på följande parametrar: pendlingsavstånd, social status, 

nuvarande bostadssituation, graviditet, speciella omständigheter och antal samlade 

ködagar.  

3.3 Hypoteser 

3.3.1 Premiera studenter utom pendlingsavstånd 

Stockholm är idag ensam bland de stora studentstäderna med att inte ha någon form av 

förtur till studenter som innan studiestart bor utom pendlingsavstånd. Vi tror att de 

flesta studenterna i Stockholm ställer sig positiva till ett liknande system.  

3.3.2 Högre studietakt 

Studietakten för att få bo i en studentbostad ligger idag på 50 %, det vill säga 15 

högskolepoäng per termin. Vi tror att majoriteten av de tillfrågade studenterna kommer 

att ställa sig positiva till att höja denna gräns just för att det ska bli svårare att bo kvar i 

en studentbostad om personen primärt inte är student. Detta förutsatt att möjligheten att 

göra undantag för studenter i speciella situationer eller med speciella behov existerar. 

3.3.3 Effektivisera studiekontroll 

I dagsläget är det möjligt för utexaminerade studenter att bo kvar i en studentbostad 

nästan ett helt år efter att de har tagit examen. Vi tror att studenterna kommer att ställa 

sig positiva till att effektivisera studiekontrollen för att förkorta denna tid och istället 

låta bostäderna tillfalla studenter. Vi tror inte att aktörerna tycker det är lika nödvändigt 

att effektivisera studiekontrollen. 

3.3.4 Registreringskrav 

En del aktörer har krav på att studenterna ska vara antagna och registrerade på ett visst 

antal högskolepoäng för att få bo i en studentbostad. Vi tror att studenterna och 

aktörerna kommer att vara positiva till att införa ett sådant krav. Vi tror att studenterna 

vill att studentbostäderna ska bebos av studenter och att ytterligare ett sätt att kontrollera 

detta på kommer välkomnas. 
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3.3.5 Inkomsttak 

Vi tror att studenterna kommer att ställa sig negativa till ett inkomsttak eftersom detta 

skulle innebära att både bostad och studielånet från CSN kan förloras om inkomsten blir 

för hög. Detta eftersom vi tror att studenter generellt vill kunna jobba mycket om de har 

möjlighet. 

3.3.6 Optimerad bostadsanvändning 

Vi tror att alla berörda parter på studentbostadsmarknaden vill optimera användandet av 

bostadsbeståndet och få in så många studenter som möjligt i de bostäder som finns. Vi 

tror dock att studenterna är mer angelägna om detta än vad aktörerna är eftersom detta 

skulle innebära förändringar och mer komplicerade kontroller av de boende.  

3.3.7 Linjärt kösystem 

Vi tror att många studenter ställer sig positiva till ett linjärt kösystem eftersom alla har 

exakt samma chans att få en studentbostad med detta system.  

3.3.8 Linjärt kösystem med bostadsgaranti 

Ett linjärt kösystem med bostadsgaranti är ett bra alternativ ur många synvinklar, dock 

tillämpas detta i dagsläget enbart på studieorter där relationen mellan antal 

studentbostäder och antal studenter är hög, vilket inte är fallet i Stockholm. Vi tror att 

studenterna värdesätter denna parameter högt och att alla tycker att idén är bra. Vi tror 

även att alla inser att det är en omöjlighet på de flesta större studieorter idag. 

3.3.9 Linjärt kösystem med fördel för nyantagna studenter utom 

pendlingsavstånd 

Vi tror att studenter tycker att de som är i störst behov av en studentbostad är de som 

ska ha störst chans att få tag på en. Vi tror att de flesta studenterna kommer att ställa sig 

positiva till att ha någon slags fördel för studenter utom pendlingsavstånd.  

3.3.10 Kösystem med poäng 

Vi tror att studenterna kommer att ställa sig positiva till ett kösystem med poäng 

eftersom systemet tar hand om de mest utsatta studenterna i större grad än de andra. 
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4 Förmedlare av studentbostäder samt deras kösystem - nationellt och 

internationellt 

I detta kapital presenteras de olika kösystemen vi valt att analysera. Ett urval har gjorts 

genom att de mest intressanta alternativen både nationellt och internationellt har valts 

ut. De olika kösystemen beskrivs för att läsaren ska få en bra förståelse över hur de 

fungerar. 
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Sammanfattning av aktörernas regelsystem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 1 – Kortfattad information om studentstäderna och respektive studentbostadsförmedling.

Stad 
Antal 

studenter 
Antal bostäder 

Kvot 

(Bostäder/ 

Studenter) 

Krav för att stå i kö Krav för att bo kvar Studiekontroll Kösystem 

Stockholm 

Stiftelsen Stockholms 

Studentbostäder 

(SSSB) 

80 000 st 

13 000 st 

(Varav 8 000 st 

genom SSSB) 

16 % 

-Vara mellan 16 & 54 år 

-Antagen eller bedriva studier vid en 

högskola ansluten till SSCO 

-Medlem i studentkår ansluten till 

SSCO 

-Klara minst 15 hp/termin 

-Medlem i studentkår ansluten till 

SSCO 

-Ej bott i studentbostad längre än 6 år 

2 gånger/år Linjärt kösystem 

Lund 

Allmänna Föreningen Bostäder 

(AF bostäder) 

42 000 st 

8 900 st 

(Varav 6 000 st 

genom AFB) 

21 % 

-Vara medlem i Studentlund 

-Antagen eller bedriva studier vid 

Lunds Universitet 

-Klara minst 15 hp/termin 

-Ej bott i studentbostad längre än 6 år 
2 gånger/år 

Linjärt kösystem med fördel 

för nyantagna studenter utom 

pendlingsavstånd 

Göteborg 

Stiftelsen Göteborgs 

Studentbostäder 

(SGS) 

48 000 st 

9 000 st 

(Varav 7 100 st 

genom SGS) 

19 % 

-Vara mellan 17 & 48 år 

-Bedriva studier vid Göteborgs 

Universitet eller Chalmers Tekniska 

Högskola 

-Klara minst 15 hp/termin 

-Ej bott i studentbostad längre än 6 år 
1 gång/år 

Linjärt kösystem med fördel 

för nyantagna studenter utom 

pendlingsavstånd 

Västerås 

Bostad Västerås 
7 000 st 

1 800 st 

(Alla genom 

Bostad Västerås) 

26 % 

-Antagen eller bedriva studier vid 

Mälardalens Högskola 

-Logga in på din profil minst var sjätte 

månad 

-Klara minst 15 hp/termin 

-Vara över 18 år 
2 gånger/år 

Linjärt kösystem med 

bostadsgaranti för nyantagna 

studenter utom 

pendlingsavstånd 

Köpenhamn 

Kollegiernes Kontor i København 

(KKIK) 

90 000 st 

10 000 st 

(Varav 7 000 st 

genom KKIK) 

11 % 

-Bedriva studier i Köpenhamn 

-Logga in på din profil minst varje 

månad 

-Vara mellan 18 & 30 år 

-Bedriva studier i Köpenhamn 

-Uppfylla kraven för det specifika 

området 

1 gång/år Kösystem med poäng 

Uppsala 

Studentstaden Uppsala 

 

49 000 st 

11 000 st 

(Varav 3 350 st 

genom 

Studentstaden) 

22 % 

-Vara över 18 år 

-Logga in på din profil minst var tolfte 

månad 

-Bedriva studier på 30 hp/termin 

-Ej bott i studentbostad längre än 6 år 
Löpande kontroll 

Linjärt kösystem med fördel 

för nyantagna studenter utom 

pendlingsavstånd 



 

13 

 

 

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, Stockholm (SSSB) 

SSSB skapades av Stockholms Studentkårers Centrala Organisation (SSCO) vilket är ett 

samarbetsorgan för student- och elevkårer i Stockholmsregionen som arbetar för att 

förbättra situationen för Stockholmsregionens studenter. De bestämmer både vilka som 

ska sitta i SSSBs styrelse, över regler gällande kö och bokning, villkor för att teckna 

hyresavtal, studiekrav, studiekontroller, andrahandsuthyrning och uppsägningstid. SSSB 

har krav på att de som står i kö eller bor hos dem är medlem i en studentkår ansluten till 

SSCO (SSCO, 2015).  Villkoren för att vara medlem i de olika studentkårerna varierar 

dock, för att vara medlem i till exempel Tekniska Högskolans Studentkår krävs en 

registrering på åtta högskolepoäng per termin (THS, 2015). 

Allmänna Föreningen Bostäder, Lund (AF Bostäder) 

AF Bostäder ägs idag av en stiftelse men bestämmer själva alla kö- och bokningsregler. 

AF Bostäder använder sig av ett extra system som bara kan nyttjas av förstaårselever. 

Förstaårselever benämns i stadgarna som “Novischer” vilket innebär att de inte har varit 

antagna till Lunds Universitet förut och ska ha varit folkbokförda utom 

pendlingsavstånd (utanför kommunerna som hör till Skåne) i minst tolv 

kalendermånader före studiestarten. Till denna Novisch-kategori avsätter sedan AF 

Bostäder ett antal lägenheter och rum som lottas ut bland behöriga sökanden. På detta 

sätt kan en förstaårsstudent få tillgång till bostad direkt vid skolstart. Kön innehåller upp 

till 700 stycken bostäder vilket täcker en tredjedel av behovet hos de sökande utom 

pendlingsavstånd (AF Bostäder, 2015). 

Studentstaden, Uppsala 

Aktiebolaget Studentstaden ägs av Uppsalahem vilket är Uppsalas kommunala 

bostadsbolag. Studentstaden bestämmer själva sina kö- och bokningsregler. 

Studentstaden publicerar studentrum under månaderna juni och juli som nyantagna 

studenter har förtur till. Dessa elever ska aldrig ha bedrivit några studier vid Uppsala 

Universitet eller Sveriges Landbruksuniversitet tidigare. Detta gäller bara studentrum 

och inte andra bostadsformer (Studentstaden, 2015). 
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Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder, Göteborg (SGS Studentbostäder) 

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder grundades av Göteborgs Förenade Studentkårer 

och Göteborgs Universitet.  

 

Det finns hos SGS inget krav på att vara medlem i någon studentkår, utan ett 

medlemskap i en studentkår ger istället en fördel i form av extra ködagar på 3 månader 

vid registrering och därefter 1 extra månad varje termin kåravgiften betalas. 

 

SGS Studentbostäder tillämpar ett separat system för nyantagna studenter. Detta ger nya 

studenter, som tidigare var skrivna utom pendlingsavstånd, förtur till vissa korridorsrum 

som blir lediga vid terminsstart (SGS, 2015). 

Bostad Västerås, Västerås 

Studentbostäderna i Västerås förmedlas genom Bostad Västerås. Bostad Västerås har 

bostadsgaranti för nyantagna studenter vid studiestart. Dessa studenter måste vara från 

en annan ort än Västerås och vara nyantagna på Mälardalens Högskola. Denna 

prioritering gäller från 1 maj till 1 oktober för höstterminen samt för motsvarande 

period på vårterminen (Bostad Västerås, 2015). 

Kollegiernes Kontor i København, Köpenhamn (KKIK) 

KKIK använder en mängd olika parametrar för att förmedla bostäder. Studenter fyller i 

information om sig själva vid registrering och kan då få poäng baserat på faktorer som 

hur långt du har till skolan, din bostadssituation (bor hemma, har fått hyreskontrakt 

uppsagt, hemlös etc.), om du har barn, är gravid och andra speciella omständigheter. 

Totalt kan poäng motsvarande två års ködagar delas ut . Efter den individuella 

bedömningen tilldelas ködagarna som sedan används enligt ett linjärt kösystem.  

 

Den bostadssökande väljer själv vilka sorters lägenheter denne är intresserad av och blir 

erbjuden en bostad om denne har flest ködagar. Studenten har efter erbjudande två dagar 

på sig att tacka ja eller nej. Det är bara möjligt att tacka nej till en bostad, avböjer 

studenten ett erbjudande på en till bostad nollställs ködagarna. Lägenheter med två rum 

kan bara sökas tillsammans med någon och större lägenheter endast av familjer etc. 
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Systemet har två köer, en intern kö för studenter som redan bor i en KKIK-bostad och 

en extern för de som ännu inte fått en. Lediga bostäder erbjuds först till studenterna i 

den interna kön, vill ingen ha den går den vidare till den externa kön (KKIK, 2015). 

5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de resultat från de intervjuer samt enkätundersökningar som 

gjorts. De olika parametrarna presenteras i samma ordning som i teorikapitlet ovan. 

Först presenteras svaren från enkätundersökningarna och sist svaren från aktörerna 

och studenterna angående de olika kösystemen. Varje resultatdel efterföljs av en 

analysdel. Vi har intervjuat SSCO, SSSB, AF Bostäder, SGS, KKIK samt Bostad 

Västerås. 

5.1 Premiera studenter utom pendlingsavstånd 

Hur skulle du ställa dig till att studenter som bor utom pendlingsavstånd får större 

chans att få en studentbostad? 

 

Figur 1 – Resultat från enkätundersökning hos universitets- och gymnasiestudenter i 

procent av antal tillfrågade. Totalt svarade 46 stycken universitetsstudenter och 51 

gymnasiestudenter. 
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Resultat 

Majoriteten av både universitets- och gymnasieeleverna, 59 % respektive 57 %, ställer 

sig positiva till någon slags förtur för studenter bosatta utom pendlingsavstånd jämfört 

med de 41 % och 43 % som ställer sig negativa till det.  

 

Representanterna för de olika studentbostadsförmedlarna vi intervjuade ansåg att de 

studenter som är bosatta utanför pendlingsavstånd är de generellt mest utsatta vid 

terminsstart ur ett bostadsperspektiv. Majoriteten av dem uttrycker att de är nöjda med 

hur deras kösystem är utformade. Stockholm är idag den enda stad som inte har någon 

förtur och anledningen till detta är att SSCO inte känner att de kan komma fram till 

något helt rättvist system. De uttrycker en oro för att sätta studenter från Stockholm med 

ett stort behov av studentbostad i en sämre sits än andra. Många förmedlare hade också 

insett problematiken med rättvisa men tyckte i slutändan att fördelarna övervägde 

nackdelarna. SGS hade till exempel bara förtur till studentrum i de mindre attraktiva 

områdena.  

Analys 

Precis som majoriteten av representanterna anser vi att de bosatta utom 

pendlingsavstånd är de mest utsatta. Även om de som är bosatta inom pendlingsavstånd 

har en osäker bostadssituation är de trots allt bosatta i regionen och har därför 

antagligen en större kunskap om bostadsmarknaden och då större möjlighet att lösa sin 

bostadssituation till terminsstart.  

 

Ett system med förtur för studenter utom pendlingsavstånd måste dock vara aktivt 

väldigt tätt intill terminsstarterna, efter ett tag in på terminen hamnar alla studenter i 

samma sits då alla på något sätt varit bosatta i regionen och har då rimligtvis samma 

förutsättningar att hitta annan bostad som de bosatta inom pendlingsavstånd. 

 

Poängsystem likt det KKIK tillämpar är intressant då tanken är att deras system 

kontinuerligt ska uppdateras och poängen baserar bland annat på hur långt ifrån 

studieorten du är bosatt. Flyttar en student närmare studieorten minskar dennes poäng 

men de har fortfarande fler poäng än de som är bosatta närmare. Ett problem som 

uppstår med ett poängsystem är att informationen om var eleverna bor måste uppdateras 
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kontinuerligt. Antingen måste systemet förlita sig helt på att eleverna sköter detta själva 

på ett ärligt sätt eller så implementeras ett system där detta kontrolleras autonomt. 

 

Vår hypotes stämde inte helt, även om majoriteten av både universitets- och 

gymnasieeleverna ställer sig positiva till någon slags förtur för elever bosatta utom 

pendlingsavstånd är resultatet inte lika entydigt som vi trodde att det skulle vara. 

5.2 Högre studietakt 

Hur hög studietakt tycker du att en hyresgäst ska ha för att få bo i en 

studentbostad? 

 

Figur 2 – Resultat av enkätundersökning för universitetsstudenter. Studenterna fick 

svara på frågan: Hur hög studietakt tycker du att en hyresgäst ska ha för att få bo i en 

studentbostad? Under förutsättning att undantag kan göras för studenter med speciella 

behov eller i speciella situationer. 

Resultat 

Vi ställde frågan om vad universitetselever anser är en rimlig studietakt för att få bo i en 

studentbostad, under förutsättning att undantag kan göras för studenter med speciella 

behov (sabbatsår, andra faktorer som gör att en person inte klarar av att studera 100 % 

etc.) samt studenter i speciella situationer (graviditet, sociala förhållanden etc.). 

Resultatet här blev att ingen av de tillfrågade anser att 0 % studietakt (0 hp/termin) är 

rimlig, 2 % röstade på 25 % (7,5 hp/termin), 17 % röstade för 50 % (15 hp/termin), 50 
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% röstade för en studietakt på 75 % (22,5 hp/termin) och slutligen röstade 31 % för en 

studietakt på 100 % (30 hp/termin). 

 

Detta resulterar i att 81 % av de tillfrågade anser att studietakten bör vara högre än 

dagens takt som ligger på 50 % (15 hp/termin) hos SSSB. 

 

Som beskrivet i tidigare avsnitt tillämpar olika aktörer olika krav på studietakt. Vi fick 

bilden av att de intervjuade aktörerna hellre sätter en lägre gräns för studietakt än en 

högre för att risken att bli av med sitt boende skall minimeras. Det är ingen aktör som 

har satt en högre gräns på avklarade högskolepoäng än 50 % studietakt (15 hp/termin).  

Analys 

Uppfattningen vi fick efter intervjuerna var att aktörerna som är inriktade på 

studentbostäder inte ser en studietakt på 50 % (15 hp/termin) som ett problem. De 

menar att det alltid ska finna utrymme för att misslyckas med sina studier och ändå 

kunna behålla sitt boende. Med fokus på svaren från enkätundersökningarna kan 

slutsatsen dras att majoriteten av de tillfrågade, 81 %, anser att kravet för att bo i en 

studentbostad bör vara högre än det är idag hos de flesta studentbostadsförmedlingarna. 

Detta beror förmodligen på att dessa anser att en person som bor i en bostad avsedd för 

studenter skall ha studier som huvudsyssla, det vill säga sträva efter att klara 100 % (30 

hp/termin). Många aktörer uttryckte emellertid att genom att sätta en sådan hög gräns 

skulle det snarare försvåra för studenter vilket därmed skulle motverka syftet med dessa 

kategoribostäder. Att ändra kravet på studietakt skulle inte nödvändigtvis ändra kravet 

på avklarade poäng men vi förstår att vissa studenter kanske skulle få sämre resultat om 

de var tvungna att öka sin studietakt. Om kravet på avklarade poäng inte ändrades och 

studietakten ökade kanske det skulle leda till att studenter som vill läsa på halvfart men 

vill bo i en studentbostad skulle registrera sig på kurser de inte avser att läsa eller klara 

av och därmed ta upp en studieplats, vilket inte är önskvärt. Trots detta skulle en ökning 

av studietakten eventuellt förändra studenters synsätt och i längden öka den 

genomsnittliga studietakten. 

 

För att tillgodose de som mest behöver en studentbostad skulle studietaktsgränsen 

kunna höjas samtidigt som en form av individuella prövningar införs, och beskrivet 

ovan, att studenter med speciella behov eller i speciella situationer kan få dispens efter 
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prövning. Detta skulle medföra att det i större utsträckning bor heltidsstudenter i 

studentbostäderna, samtidigt som hänsyn också tas till studenter i särskilda situationer 

eller med speciella behov. Nackdelen detta kan medföra är en ökad administrativ 

kostnad som resultat av eventuellt ökade individuella prövningar, men samtidigt skulle 

det medföra att de boende satsar på heltidsstudier. 

 

Sammanfattningsvis stämmer vår hypotes med resultatet. Vi anser att en högre 

studietakt bör införas i kombination med en individuell studiekontroll för att 

effektivisera användningen av studentbostäderna. Ett sätt att kontrollera detta skulle 

vara att införa registreringskrav (se 5.4 om registreringskrav).  

5.3 Effektivisera studiekontroll 

Hur ställer du dig till att det är möjligt att bo kvar i en studentbostad i ett år efter 

avslutade studier? 

 

Figur 3 – Resultat av enkätundersökning till universitetsstudenter. Studenterna fick 

svara på frågan: Hur ställer du dig till att det är möjligt att bo kvar i en studentbostad i 

ett år efter avslutade studier? 

Resultat 

Utöver enkätsvaren uttrycker även de studenter vi intervjuat att ett år är för lång tid att 

kunna bo kvar efter avslutade studier. Majoriteten föredrar att hyresgästerna blir 

uppsagda direkt efter terminens slut. SSCO ser hellre att en student kan bo kvar i ett år 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3 4 5 6

A
n

ta
l 

sv
a

r
 

Negativ                                                                                    Positiv  



 

20 

 

efter denne slutat studera än att de blir utan bostad tidigare, de har en önskan att ta hand 

om studenterna även när de slutat studera. Resterande aktörer är nöjda med hur deras 

system är utformade idag och det pågår inte heller någon utveckling av systemen. 

Analys 

För att kunna säga upp studenter som inte ska studera vidare måste studiekontrollen 

effektiviseras. För att skapa en effektiv studiekontroll behövs olika tillsynsparametrar 

som prövningen grundas på, parametrar som används hos SSSB idag är kårmedlemskap 

och antal avklarade högskolepoäng. Problemet med att kontrollera avklarade 

högskolepoäng är att det bara kan göras i efterhand, för att göra detta mer effektivt ser 

vi gärna att fler parametrar införs. Kontrollen av kårmedlemskap sker idag kontinuerligt 

av SSSB men uppsägning av kontrakt sker trots detta bara under nästkommande 

studiekontroll. Att någon är kårmedlem betyder inte heller att de bedriver studier på 

halvfart då det räcker med färre poäng för att bli medlem i vissa kårer. Vi förstår att 

SSCO inte vill slänga ut studenter som är i behov av en bostad men att hyresgäster kan 

bo kvar i studentbostäder utan att studera går ut över de studenter som är i en mer utsatt 

situation vilket resulterar i att bostäderna i dessa fall inte fyller sitt syfte. 

 

Om studenterna skulle uppge sina planerade examensdatum skulle en hårdare 

studiekontroll kunna utföras på de som ska examineras till skillnad från de som är mitt 

uppe i sitt program. Detta skulle kunna spara på resurser för aktörerna samtidigt som en 

mer utförlig kontroll utförs, vilket efterfrågas av studenterna. 

 

Att införa fler studiekontroller tror vi skulle förbättra studenternas framförhållning och 

se till att de har sin bostadssituation löst när de är klara med sina studier vilket också 

leder till högre positiv omsättning på bostäderna. Med positiv omsättning menar vi att 

en bostad går från en icke-student till en studerande. 

 

Vår hypotes stämmer väl eftersom studenterna inte vill att icke-studenter ska kunna bo 

kvar i studentbostäder en längre tid.  
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5.4 Registreringskrav 

Resultat 

Idag är det bara Studentstaden i Uppsala som har ett direkt krav på att studenten ska 

vara registrerad på ett visst antal högskolepoäng per termin. Andra aktörer som SSSB 

och AF Bostäder har indirekta registreringskrav genom kraven på medlemskap i 

respektives studentorganisationer. De universitetsstudenter som besvarade vår enkät 

ställde sig generellt negativa till att studenter kan bo kvar i studentlägenheter en längre 

tid efter att de slutat studera (se figur 3). I intervjuerna var de positiva till att införa 

registreringskrav utöver de krav på avklarade poäng som finns idag. 

Analys 

Våra resultat visar att studenterna inte föredrar att studenter bor kvar utan att studera 

och att de är positiva till ett registreringskrav. Ska aktörerna minska på antalet studenter 

som bor i en studentbostad utan att studera måste de införa någon kontroll och då är 

registreringskrav en bra parameter att kontrollera i vår mening. Till skillnad från 

kontrollerna på avklarade poäng kan en kontroll av om personen i fråga är registrerad 

ske i början av terminen och om någon som inte ens teoretiskt kan bedriva studier och ta 

högskolepoäng bor i en studentlägenhet bör dess kontrakt sägas upp. SSSB skulle kunna 

använda sig av kårkravet för att få reda på om de boende är registrerade på studier som 

grund för att säga upp deras kontrakt men de måste säga upp dessa tidigare än vid nästa 

studiekontroll för att stoppa icke-studerande från att bo kvar. Det borde inte heller 

finnas några tekniska problem med att kontrollera studieregistrering då det finns minst 

en aktör i landet som har sådant krav. Ett registreringskrav skulle dock inte stoppa 

hyresgäster från att bo kvar om de verkligen vill det, då de kan söka till en utbildning 

och inte gå den, men eftersom det är något studenter är intresserade av borde aktörerna 

undersöka möjligheten att implementera något sådant. 

 

Vår hypotes stämmer ganska väl då flera av aktörerna är intresserade av något 

registreringskrav och studenterna vi intervjuat är väldigt intresserade av ett 

registreringskrav vilket delvis bekräftar vår hypotes.  
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5.5 Inkomsttak 

Hur ställer du dig till att införa ett inkomsttak för att få bo i en studentbostad? 

 

Figur 4 – Resultat av enkätundersökning till universitetsstudenter. Studenterna fick 

svara på frågan: Hur ställer du dig till att införa ett inkomsttak för att få bo i en 

studentbostad? 

Resultat 

Åsikterna bland de svenska aktörerna är enhälliga då de vi intervjuat inte ser ett 

inkomsttak som något nödvändigt eller till och med att det skulle försämra situationen 

för studenterna. De menar att även om en student tjänar över en viss summa är de 

fortfarande i behov av en bostad. Studentbostadsbolagen poängterar att de finns till för 

att underlätta för studenter att få en bostad snarare än att ha för hårda regler. Om ett 

inkomsttak införs skulle det innebära att om en student tjänar över denna summa kan 

denne förlora både sin rätt till studielån samt sin studentbostad vilket merparten av de 

intervjuade tog upp som en stor nackdel. KKIK är den enda aktören som har inkomsttak 

men de har inte uttryckt sig i frågan. 

Analys 

Resultatet från enkätundersökningen talar sitt tydliga språk, att de inte tycker att ett 

inkomsttak är någon bra idé. Aktörerna menar främst att en viss grupp inte ska 

diskrimineras baserat på inkomst. Tanken med detta förslag var från början att se hur 

både elever och aktörer uppfattar situationen för en student som tjänar över en viss 

summa, om denna eventuellt har bättre möjlighet att få tillgång till en bostad på den 
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reguljära bostadsmarknaden, det vill säga bostadsrätt, hyra i andrahand etc. än studenter 

med lägre inkomst. Anledningen till att det inte mottogs positivt är förmodligen, som 

några av aktörerna nämner, att studenterna riskerar att förlora både möjlighet till 

studielån och bostad om de skulle tjäna över denna gräns.  

 

Resultatet angående förslaget till att införa någon typ av inkomsttak för att få bo i en 

studentbostad stämmer väl överens med vår hypotes. 78 % av de tillfrågade ställer sig 

negativa till att införa en sådan parameter. 

5.6 Optimerad bostadsanvändning 

Resultat 

Efter intervjuer med studenter har vi fått bilden av att de ställer sig positiva till idén att 

de ska kunna söka bostäder tillsammans i en separat kö.  Idéer om att utnyttja de större 

lägenheterna bättre genom att hyra ut dem som rum är det blandade åsikter om, negativa 

och positiva. De aktörer som uttryckte sig i frågorna tycker att det är intressanta tankar 

men att det är väldigt svårt att genomföra på grund av lagstiftning och andra problem. 

De vill bland annat erbjuda alternativ för de som har familj och vill bo i studentbostad.  

Analys 

Vi är inte förvånade av att studenterna är positiva till idéen om att söka bostäder 

tillsammans, det maximerar utnyttjandet av lägenheterna då det bara är studenter som 

kan söka. Att få ett sådant system att fungera skulle emellertid bli en komplicerad affär, 

enkla problem som vad som händer när någon vill flytta ut har inga lätta lösningar.  

 

Att hyra ut större lägenheter som något slags kollektiv är inte så stor skillnad från att bo 

i en korridor. Att få till någon sådan lösning verkar dock vara komplicerat för aktörerna 

men intresset för sådana lägenheter finns i alla fall så det borde vara något att sträva 

efter. Att det ska finnas ett utbud av större lägenheter för att studenter med familj ska ha 

ett alternativ är en bra tanke. Det krävs dock väldigt många ködagar för att få tag på en 

av de större lägenheterna och det kanske hade varit bättre att ha någon slags separat kö 

för några av dessa lägenheter för att kunna tillgodose det behovet.   

 

Vår hypotes stämmer väl då både studenterna och aktörerna är positiva till idén. 
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5.7 Linjärt kösystem 

Resultat 

Både aktörer och studenter upplever att ett strikt linjärt system är väldigt rättvist och 

icke-diskriminerande. Generellt har de en positiv bild av ett sådant system. I Stockholm 

tillämpar SSSB ett linjärt kösystem och anledningen till att dem gör det är för att de inte 

kommit på ett bra förslag på utformning av ett helt rättvist system som premierar mer 

utsatta studenter utan att någon annan diskrimineras. 

Analys 

SSCO som utformar SSSBs köregler strävar efter att alla ska ha lika rätt och påpekar att 

ett system där vissa studenter premieras inte blir rättvist. Vi menar emellertid att dessa 

studentbostadsförmedlingar finns till för att tillgodose studenter bostadsbehov och 

rimligtvis de med störst behov i första hand. I och med ett linjärt system finns ingen 

större chans för studenter som innan bor utom pendlingsavstånd utan alla behandlas 

lika. Syftet med dessa kategoribostäder uppfattar vi i grund och botten som att studenter 

ska få tak över huvudet och inte flytta för att bo fint. Genom att inte erbjuda studenter 

utom pendlingsavstånd en bättre chans till att få en bostad tror vi hämmar Stockholm 

som studentstad. Bilden vi har fått är att majoriteten av de som redan bor i Stockholm 

inte kommer att välja bort staden enbart för att de inte har lika bra chans som studenter 

utom pendlingsavstånd vid terminsstart. Detta resulterar därmed i att attraktiviteten för 

Stockholm som studentstad sjunker i och med att långväga studenter i större 

utsträckning väljer bort alternativet på grund av att det är väldigt svårt att få en bostad. 

5.8 Linjärt kösystem med förtur för studenter utom pendlingsavstånd 

Resultat 

Majoriteten av aktörerna tycker att det är värt att premiera studenter i mer utsatta 

situationer, som studenter bosatta utanför pendlingsavstånd, på något sätt vilket vi kan 

se på hur deras system är utformade. Även SSCO anser att nyanlända studenter 

generellt är de mest utsatta men för att inte diskriminera någon väljer de i dagsläget att 

inte förändra någonting. Studenterna vi intervjuat är generellt positiva till att hjälpa de 

mest utsatta studenterna men de betonade att de ville att en sådan förtur skulle gå ut 

över rätt personer, det vill säga de minst behövande.  
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Analys 

Det är idag fullt möjligt att implementera ett system med förtur i Stockholm. Med tanke 

på hur många ködagar det är på studentrum skulle det kunna bli en konstig situation då 

äldre nyanlända studenter inte fått studentrum på över ett år. Detta är ett problem som 

inte går att undkomma utan när nya system utformas resulterar det alltid i en 

övergångsperiod innan det fungerar som planerat. 

 

Vi tror att ett system där nyantagna utom pendlingsavstånd skulle öka attraktiviteten för 

Stockholm som studentstad eftersom tillgången till bostad och val av studieort 

korrelerar starkt. 

5.9 Linjärt kösystem med bostadsgaranti för studenter utom pendlingsavstånd 

Resultat 

Alla aktörer och studenter ställer sig väldigt positiva till att studenter utom 

pendlingsavstånd ska ha bostadsgaranti. De uttryckte dock att det inte är möjligt att 

implementera idag men att det långsiktigt är något att sträva mot. 

Analys 

I linje med vår hypotes uttryckte de intervjuade att detta skulle vara idealfallet. Det är 

dock inte en möjligt att implementera något sådant system i Stockholm idag eftersom 

det finns alldeles för få bostäder. Det skulle i sådana fall vara för en väldigt liten grupp 

studenter i utsatta situationer. De mest utsatta kan dock redan idag ansöka om att få 

förtur i kön men generellt ges ingen dispens. 

5.10 Kösystem med poäng 

Resultat 

Majoriteten av de studenter vi intervjuat anser att ett poängsystem baserat på olika 

parametrar är en väldigt intressant idé som de skulle vilja se bli verklighet. De flesta är 

dock oroliga för att det skulle vara svårt att balansera ett sådant kösystem så att det blev 

rättvist. Detta grundar sig i att studenterna ser en svårighet hur dessa parametrar ska 

väljas och viktas. Alla aktörer är nöjda med hur deras system är utformade och är inte 

intresserade av att implementera eller undersöka ett poängsystem likt KKIK. 
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Analys 

Ett kösystem som baseras på poäng kan utformas på så sätt att det blir det mest rättvisa 

sett till hur stort behov av bostad är. Studenter som till exempel bor utom 

pendlingsavstånd har ingen bostad i Stockholm innan de flyttar och skulle därmed 

tilldelas fler poäng än någon som bor inom pendlingsavstånd. Andra parametrar som 

skulle kunna användas i ett poängsystem är sociala förhållanden, bostadssituation etc. 

 

Problemet vi ser med detta system är det skulle bli svårt att kontrollera alla parametrar 

hos alla studenter och det skulle eventuellt medföra högre administrationskostnader. 

Samtidigt kanske inte högre administrationskostnader är ett hållbart argument för att 

inte införa ett sådant system eftersom det skulle gynnar studenter och Stockholm som 

kunskapsregion långsiktigt och kommer på så sätt att ge tillbaka till samhället. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel redovisas vår slutsats av resultaten och analysen ovan. 

 

Våra resultat visar att studenterna är måna om att studentbostäder ska användas av 

aktiva studenter i större utsträckning än de görs idag. Studenternas bild av att bo i 

studentbostad är att det är alldeles för enkelt för icke-studenter att bo kvar och därmed 

positiva till hårdare krav och kontroller än de som tillämpas idag, som högre studietakt, 

registreringskrav och effektivare studiekontroll. De har dock en bild av vad de tycker är 

bra parametrar att kontrollera, de är till exempel väldigt negativa till att införa något 

slags inkomsttak. 

 

Studenterna är generellt likgiltiga inför ett linjärt kösystem, den aspekt av det linjära 

systemet de ställer sig positiva till är att alla har samma förutsättningar. De visar dock 

ett positivt intresse för de andra kösystemen som presenterades men de är oroliga för att 

särbehandlingen ska utformas på fel sätt. Alla studenter vi varit i kontakt med tycker att 

de studenter som är mest utsatta ska tas hand om vilket alla system utom det linjära gör, 

men de är inte ense om hur aktörerna ska gå till väga eller vilka som är de mest utsatta. 

 

Aktörerna på marknaden är generellt väldigt nöjda med hur deras system är utformade 

och hur de fungerar. Ingen av dessa har några planer på att förändra sina system. Med 

stöd av vår undersökning bör SSSB dock se över sitt system då studenterna visar ett 

intresse för förändring.  
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7 Diskussion 

Nedan diskuterar vi utfallet av vår rapport samt kommenterar möjligheten till vidare 

forskning. 

 

Detta arbete är uppbyggt kring vad olika parter, som studenter och 

studentbostadsaktörer, tycker och huvuddelen för att få en uppfattning om detta har 

därmed baserats på intervjuer samt enkätundersökningar. Ett urval har gjorts som vi 

anser vara så representativt som möjligt för den större massan, dock hade resultatet 

kanske blivit annorlunda om vi intervjuat fler eller andra studenter. Vi har försökt att 

återskapa den information vi tagit del av från både aktörer och studenter via intervjuer 

samt enkätundersökningar så bra som möjligt genom att dela upp de viktigaste 

punkterna under olika rubriker. Vi valde att inte citera någon av aktörerna rakt av 

eftersom vissa av de frågor vi ställt är av känslig karaktär som till exempel uteslutande 

av vissa studentgrupper eller premiera dito, därmed har vi istället försökt återskapa en 

generell bild av hur respektive system ser ut och mer samla allmänna åsikter till en och 

samma presentation. Tanken med våra resultat är att de ska spegla vad de mest 

betydande studentbostadsbolagen har för åsikter om olika system och hur dessa kan 

optimeras. 

 

Detta område är relativt outforskat av någon annan än aktörerna själva vilket gör att det 

finns många andra aspekter att analysera inom förmedlingen och användningen av 

studentbostäderna. Vi har till exempel inte gått in något på hur, rent tekniskt, ändringar i 

systemen skulle kunna implementeras eller undersökt vilken information aktörerna kan 

och får ta del av. Vi har främst undersökt aktörer i Sverige samt en aktör från Danmark, 

en vidare analys skulle kunna utökas till att se över andra intressanta alternativ på andra 

platser. En svårighet vi såg var att jämföra med länder som har system vilka är svåra att 

implementera i Sverige på grund av helt olika skolsystem där till exempel respektive 

student får betala för sin skolgång. 
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9 Bilagor 

Nedan följer våra bilagor. 

 

Bilaga 1 

Enkätfrågor 

Hur ställer du dig till att införa ett inkomsttak för att få bo i en studentbostad? 

Hur ställer du dig till att det är möjligt att bo kvar i en studentbostad i ett år efter 

avslutade studier? 

Hur hög studietakt tycker du att en hyresgäst ska ha för att få bo i en studentbostad? 

Hur skulle du ställa dig till att studenter som bor utom pendlingsavstånd får större chans 

att få en studentbostad? 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 

Hur ser ni på studentbostadsmarknaden i er stad? 

Hur ser ni på kösystemet för studentbostäder i er stad? 

Ser ni några brister med systemet?  

Pågår det idag någon utveckling av systemet? 

Hur tror ni kösystemets utformning påverkar stadens attraktivitet som en studentstad? 

Hur fungerar er studiekontroll? 

Hur ser ni på uthyrning av studentlägenheter med upp till 4 rum som enskilda enheter? 

Hur fungerar uppsägningsprocessen om en student inte uppfyller kraven på klarade 

poäng? 

Hur ser ni på att införa någon form av inkomstkrav likt CSN? 


