
STUDENTTILLGÄNGLIGA VINDAR!

Begreppet tillgänglighet begränsas ofta till ”tillgänglighet för funktionshindrade” som i 
Wikipedias defi nition: 

”Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet eller 
lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska 
beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.”

Wikipedias innehåll kan inte behandlas som fakta, men det speglar ofta en rådande uppfattning. 
Ett utdrag ur SAOL ger en annan förklaring till ordet:

”Tillgänglighet:
1) om ställe l. lokalitet l. naturföremål o. d.: som man (utan större svårighet) kan nå l. komma 
fram till resp. in i l. upp på o. d.; äv.: som man får komma in i l. besöka l. har tillträde till.
2) som man kan komma åt l. ha tillgång till l. förfoga över; åtkomlig; disponibel.”

Begreppet innehåller fl er aspekter än enbart den fysiska tillgängligheten för personer med 
funktionsnedsättning som till exempel social och ekonomisk tillgänglighet.
I frågan om boende för unga och studenter är ekonomisk tillgänglighet ett centralt begrepp. En 
betydande del av Sveriges befolkning har inte tillgång till de bostäder de vill ha eller behöver på 
grund av att de inte har råd, bostäderna är inte ekonomiskt tillgängliga för alla. En av de värst 
utsatta grupperna är unga och studenter i storstadsområden. Kombinationen av låga inkomster 
och höga priser gör att det för många är omöjligt att hitta boende.

Vad kan man då göra för att erbjuda billiga bostäder i storstaden? Det fi nns och har funnits många 
olika försök att lösa detta. En lösning är att bygga bostäder i oattraktiva lägen där marknadspriset 
är lågt. I Stockholm betyder det ofta små lägenheter långt utanför innerstaden i lägen där det 
enbart är attraktivt att bo stort. Studenter och andra unga är generellt en aktiv grupp, som söker 
sig till städer för deras rika utbud av aktiviteter och som ofta har lägre krav på bostadens standard 
än på dess läge. Samtidigt behöver staden aktiva invånare. Lösningen att förpassa studenter till 
förorter är alltså inte bra. En annan lösning är att subventionera. Till exempel kan vi öka studie- 
eller bostadsbidraget för unga. Indirekt innebär detta att man skjuter över kostnaden på resten av 
befolkningen som får betala mer i skatt. För att en sådan åtgärd skall leda till att en student kan 
konkurrera med andra på bostadsmarknaden krävs orimliga resurser. En tredje lösning är att baka 
in kostnaden i ett vinstdrivet projekt som står i behov av någon sorts medgivande från kommunen. 
Man kan ställa krav på att man vid byggnation av kontors- eller bostadshus även bygger boende 
för unga eller studenter i anslutning. Det skulle sannolikt fortfarande vara möjligt att gå med vinst 
för de involverade aktörerna då vinstmarginalerna inne i staden är så stora. Detta väcker dock 
frågan varför just de skall betala för studentbostäderna. Att bygga billigare är ytterligare en lösning. 
Genom smarta lösningar och effektivisering kan man producera bostäder till lägre kostnader. 
Hittills har de många ”smarta idéerna” dock inte löst problemet och tyvärr inneburit sämre bostäder 
för mindre pengar. Även om man skulle lyckas pressa priserna på bostadsbyggande så kvarstår 
ett problem, dagens höga priser är i princip oberoende av byggkostnaderna och bygger på den 
enorma efterfrågan som fi nns. Det fi nns inget skäl för någon att sälja eller hyra ut en nyproducerad 
bostad billigare än marknadspriset.
Sammanfattningsvis fi nns här ovan en rad lösningar som alla tillämpas idag, men som inte löst 
bostadsbristen för unga och studerande. För att få bukt med problemet krävs andra åtgärder 
på högre nivåer som mer drastiskt och specifi kt påverkar byggandet av bostäder för unga och 
studerande.

I dagens bostadsbyggande spelar tillgängligheten för funktionsnedsatta en central roll. Så gott 
som alla rum bestäms av minimimått för funktionsnedsatta användare. Detta är någonting som skall 
garantera att alla skall kunna bo och besöka alla lägenheter som byggs i Sverige idag. Principiellt 
får inga bostäder byggas som inte är tillgängliga för funktionshindrade. Detta är grunden för att 
våra städer och byggnader i framtiden skall vara tillgängliga för alla. Men det medför även att det 
fi nns utrymmen i befi ntliga byggnader som inte kan utnyttjas. Ett exempel på detta är vindar utan 
hiss. Fastighetsägare har två möjligheter då de vill utnyttja sin vind dit hissen inte når: antingen 

bygga om trapphuset så att det når upp och sedan bygga och sälja lägenheter på vinden till 
högstbjudande, eller att erbjuda de som bor på översta våningen att köpa vinden för att koppla den 
samman med sina lägenheter invändigt. Det fi nns fall där inget av det här är möjligt, och då förblir 
vinden outnyttjad. En generell dispens från tillgänglighetskraven för studentbostäder på råvindar 
skulle tillgängliggöra dessa mycket attraktiva lägen för mindre bemedlade utan att någon annan 
behöver betala. Tvärtom så genererar detta även inkomster för fastighetsägaren vars vind plötsligt 
får ett värde.  Detta förbättrar även situationen (om än marginellt) för funktionshindrade, då det blir 
kortare kö även till resten av bostäderna, det vill säga de som är tillgänglighetsanpassade.

Det fi nns en avgörande skillnad mellan att slopa reglerna för tillgänglighet för funktionshindrade helt 
för studentbostäder och att få dispens i detta specifi ka fall. Att helt ta bort reglerna skulle medföra 
stora besparingar (många av de mått som krävs är kraftigt överdimensionerade för en person utan 
funktionshinder) men det skulle vara på de funktionshindrades bekostnad.

Man bör få frångå tillgänglighetsreglerna i de fall där motsatsen innebär att ingenting 
byggs, och detta enbart för bostäder för unga och studenter.

Att detta bör införas specifi kt för studenter har fl era orsaker. Dels har hyresvärdarna för studentbostäder 
ofta stora bestånd inom vilka de kan garantera funktionshindrade en anpassad bostad. Detta är 
ett resonemang som tillåter hyresvärdar idag att hyra ut äldre bostäder som inte är tillgängliga för 
personer med funktionsnedsättning. Dessutom är studenter en grupp vars ekonomiska villkor direkt 
bestäms av samhället i och med det statliga studiemedlet. Den nivå studiemedlet ligger på sänder 
en tydlig signal: alla kan studera, men skall man studera så kan man inte leva som alla andra. Det är 
en grupp som samhället har bestämt skall leva under Regeringens fattigdomsgräns (9535 kronor 
i disponibel inkomst per månad enligt SCB jämfört med CSN på ca 8100 kronor). Detta är rimligt 
just för att alternativet antagligen vore: inget CSN alls.

I Paris bor studenter och unga med låga inkomster i så kallade ”chambres de bonne”. Det är mycket 
små rum (ofta runt femton kvadratmeter men inte sällan nedåt sex kvadratmeter) belägna högst upp 
i äldre hus som inte har hiss. Rummen delar toalett med de andra på samma våningsplan och på den 
lilla yta man har klämmer man in en duschkabin, ett minipentry, en säng och ett skrivbord. Rummen 
är känsliga för utetemperaturen då taken oftast är dåligt isolerade och blir varma på sommaren 
och kalla på vintern. Det låter inte som någon dröm, men om alternativet är ingen bostad alls så 
är lösningen genialisk. Dessutom får man husets bästa utsikt och ett boende mitt i staden nära till 
allt.

Att bygga just på vinden är en möjlighet att väga upp den lilla bostadens nackdelar med någonting 
positivt. Det är en möjlighet att utan ekonomiska subventioner skapa boende för mindre bemedlade 
i attraktiva lägen.

Om man accepterar detta skapas många möjligheter. För att dra största nytta av dessa möjligheter 
bör alla lägenheter planeras utifrån den enskilda vindens förutsättningar. Om lägenhetens ytterdörr 
inte är tillgänglig för personer med rörelsehinder så behöver man inte heller utforma dess rum 
efter en rullstols behov. Sovplatsen kan minimeras och förläggas på ett loft, badrum och kök kan 
integreras i olika vrår och skrymslen som där tak möter golv. Otillgängliga vinklar kan byggas om till 
förvaring. I städer fi nns stora möjligheter till uppehälle utanför bostaden för studier, umgänge och 
aktiviteter vilket gör att man kan bo väldigt litet utan att bli alltför begränsad. Är man student är även 
skolan som ett andra hem där man kan umgås, studera, äta...

Sammantaget medför förslaget varierade, attraktiva och ekonomiskt tillgängliga 
studentbostäder inne i staden utan ekonomiska subventioner. Det bidrar till ökad 
mångfald i innerstaden och en mer hållbar stad genom ett bättre användande av 
befi ntlig struktur.
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