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Introduktion:

Att vara ung i bostadsbristens Sverige är att handla på säljarnas marknad. Utförsäljning av 
hyresrätter i kombination med ett näst obefintligt nybyggande har lett till bostadsbrist i hälften av 
landets kommuner. Rätten till bostad har blivit en klassfråga. De som inte har råd att ta ett lån för att 
köpa bostadsrätt förpassas till otrygga andrahandskontrakt, kompisars soffor och ockerhyror. I 
Uppsala kan nya studenter, recentiorer, få vänta ett halvår på att få en egen lägenhet. För de som 
inte studerar på universitetet, och därmed inte får tillgång till studentbostäderna, är 
bostadssituationen ännu dystrare. När det är så pass svårt att hitta någonstans att bo kan man inte ha 
höga krav. Ett kontrakt i andra hand, till hyra långt över förstahandskontraktet, är trots allt bättre än 
inget kontrakt alls, eller?

Bakgrund:

Ung Vänster Västra Uppsala har under en längre tid uppmärksammat frågan om de kalla 
studentrummen på Sernandersväg i Uppsala. Vid en tidigare aktion samlade vi in närmare hundra 
namnunderskrifter på några timmar och fick utrymme i både tv och tidningar. De boende vi träffat 
säger att de tvingas ha extra element på rummen eller sova med flera täcken. Vi har hört historier 
om tapeter som lossnar och speglar som spricker av kylan. En boende hade ett långt hål i väggen 
mot utsidan.

Vi upplevde att hyresvärden Heimstaden inte tog problemet med de kalla rummen på allvar, och 
bestämde oss för att göra egna mätningar i rummen. Vi delade flygblad där vi informerade om vårt 
projekt och bad folk höra av sig om de ville att vi skulle mäta i deras rum. Under vecka 43 år 2012 
genomförde vi våra mätningar hos de intresserade vi kunnat boka in.

Utrustning:     

Mätningarna gjordes med Rubicson trådlös termometer. Termometern är gjord för att mäta 
temperaturen på två ställen samtidigt och gör en mätning var 45:e sekund.

Metod: 

Mätningarna har genomförts på två platser i rummet – den ena sensorn har mätt framför fönstret ca 
100 cm upp från golvet (Mätplats 1 i diagrammet under ”Resultat”). Den andra sensorn har mätt 
mitt i rummet, ca 50 cm upp från golvet (Mätplats 2 i diagrammet under ”Resultat”).

Sensorerna har fått mäta temperaturen i rummet tills de hållit samma temperatur plus/minus en eller 
två tiondels grader i några minuter. Vi hade avsatt 30 minuter för varje mätning men i vissa fall har 
det gått snabbare.

Utetemperaturerna för de aktuella datumen har hämtats från temperatur.nu, mätplats 
Uppsala/Flogsta. Det finns bara uppgifter för hel timma, så temperatur för t.ex. 20:30 är 
uppskattade utifrån temperaturen 20:00 och 21:00.

Alla temperaturer är avrundade till närmaste halvgrad.



Resultat:

Mätning Datum Tid Utetemp. Mätplats 1 Mätplats 2

Mätning 1 23/10 2012 19:30 – 20:00 0.5 C° 20.5 C° 17.5 C°

Mätning 2 23/10 2012 20:30 – 20:47 0.5 C° 19.5 C° 21 C°

Mätning 3 23/10 2012 20:50 – 21:15 0 C° 18.5 C° 20 C°

Mätning 4 23/10 2012 21:30 – 22:00 0 C° 19.5 C° 20 C°

Mätning 5 25/10 2012 19:05 – 19:30 1 C° 20 C° 18.5 C°

Mätning 6 25/10 2012 19:35 – 19:54 1 C° 19 C° 20.5 C°

Mätning 7 25/10 2012 20:05 – 20:24 1 C° 18 C° 19.5 C°

Mätning 8 26/10 2012 19:05 – 19:28 1.5 C° 21 C° 18.5 C°

Mätning 9 26/10 2012 19:37 – 20:02 0.5 C° 19 C° 20 C°

Diskussion:

Socialstyrelsen anser att minimikravet på temperatur i bostadsutrymmen är 18 grader för fullt friska 
människor, men då avses den s.k. operativa temperaturen, ett genomsnitt av temperaturen i luften och den 
som alstras från golv och väggar (SOSFS 2005:15, s 3; s 5). För det som Socialstyrelsen kallar ”känsliga 
grupper” är istället 20 C° ett minimikrav (ibid s 5). ”Känsliga grupper” avser äldre och ”människor med 
sjukdomar och funktionsnedsättningar som påverkar rörlighet, ämnesomsättning och vissa 
muskelsjukdomar.” (Socialstyrelsen 2005: Temperatur inomhus, s 16). Om lufttemperaturen understiger 20 
C° rekommenderar Socialstyrelsen fortsatta utredningar (SOSFS 2005:15, s. 4).
Temperaturer under 18/20 C° i bostaden kan medföra hälsorisker för friska respektive känsliga personer, men 
Socialstyrelsen rekommenderar 20-23/22-24 C° för att människor ska trivas (SOSFS 2005:15, s 5). Samtidigt 
påverkar personernas aktivitet deras temperatur, skolbarn och andra som sitter still länge lyfts fram som 
grupper som behöver varmare runtom sig (Socialstyrelsen 2005: Temperatur inomhus, s 19). 

Arbetsmiljöverket menar vidare att lufttemperaturen på en arbetsplats där ”stillasittande eller mindre fysiskt 
ansträngande arbete” bör uppgå till 20 C° (Arbetsmiljöverket 2009, s 13; s 60). Vi anser att ett rum i 
studentkorridor är att betrakta som en arbetsplats, då det inte är ovanligt att studenter skriver uppsatser i 
bostaden.



Slutsats: 

Vi har i våra mätningar mätt lufttemperatur framför fönstret och mitt i rummet. Delar man summan av dem i 
två kommer man nära begreppet ”operativ temperatur”. I de flesta av rummen vi mätte låg lufttemperaturen 
mellan 18 och 20C°, inte i något av rummen översteg snittemperaturen 20C°. Därmed håller samtliga rum så 
pass låg temperatur att Socialstyrelsen rekommendationer är fortsatta utredningar.

Fastän temperaturen är inom de tillåtna värdena, är det under de värden som ska råda för att människor ska 
tycka att det är trivsamt att vistas i rummen. Det kan dessutom vara direkt olämpligt att bo i rummen om man 
tillhör en ”känslig grupp”, som behöver varmare än så. Mätningarna har, som diagramet under resultat kan 
visa, inte skett under någon period av extremkyla, vilket gör det än mer förvånande att rummen höll en så låg 
temperatur.

Ung Vänster Västra Uppsala kräver att Heimstaden och Uppsala Kommun gemensamt undersöker hur 
rummen kan hålla en så låg temperatur, och samarbetar med hyresgästerna för att skapa en bra boendemiljö!

Daniel Söderström 
För Ung Vänster Uppsala Län
Oktober 2013
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