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Mått på bostadsbristen
– förslag på hur återkommande bedömningar ska göras

Inledning
Sveriges förenade studentkårer (SFS) representerar studenter och doktorander vid
svenska lärosäten. Cirka 400 000 studenter deltar i högre utbildning varje år, vilket
motsvarar drygt 7 procent av Sveriges arbetskraft i åldern 15-74 år.
Idag utgör bostadsbristen ett hinder för högre studier. Bostadsbristen på landets
studieorter går att läsa om i de årliga bostadsrapporter som SFS släpper inför varje
hösttermin, samt i de undersökningar som görs av Boverket. Enligt Boverkets rapport
från 2019 om bostadsmarknad och bostadsförsörjning rådde bostadsbrist för studenter i
drygt hälften av landets högskolekommuner.1 Detta är bakgrunden till att SFS bevakar
och försöker påverka frågor som har med studenters bostadssituation att göra.

Beskriva, definiera och mäta bostadsbrist
SFS tillstyrker Boverkets intention att försöka skapa ett enhetligt mått för samtliga
kommuner, för att kunna mäta vad som utgör en rimlig bostad och som utgår från behov
och inte efterfrågan.
SFS har haft möjlighet att i ett tidigt skede inkomma med synpunkter på hur
bostadsbrist bör mätas i och med att SFS årligen undersöker bostadsbristen i landets
studentstäder. Vi har gladeligen kunnat konstatera att Boverket lyssnat in SFS
synpunkter och inkluderat boendekostnad, geografiskt läge (pendlingsavstånd), samt tid
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för att hitta en ny bostad, vilket är de parametrar SFS använder för att mäta
bostadssituationen inför varje terminsstart på hösten. SFS förstår svårigheten att skapa
ett enhetligt mått som inkluderar alla i samhället, men tror att Boverket har gjort goda
avvägningar.
Boverket har funnit att studenter ofta återfinns i kategorin trångbodda hushåll med
ansträngd ekonomi, vilket är att betrakta som de hushåll som är hårdast drabbade av
bostadsbrist. SFS ser bekymrat på detta och noterar återigen hur angeläget det är att
studenters bostadssituation tas på allvar.
SFS hoppas att måttet kommer att utgöra ett ändamålsenligt verktyg för kommunerna i
utformningen av sina bostadsstrategier.
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