
Idag är ungas väg till en bostad både svår och ofta kantad  

med ovälkomna förslag, ocker och andra orimliga hyres

villkor. Ett förstahandskontrakt känns som en utopi och  

en bostadsrätt som ekonomiskt omöjlig.

 Så många som 67 000 unga vuxna i Stockholm bor  

ofri villigt hemma hos sina föräldrar. Många andra saknar  

ett förstahandskontrakt, bor i andra hand eller som  

inne boende och tvingas ofta flytta flera gånger om året.  

Konsekvenserna är flera. Var tredje har tappat tron på  

att någonsin få en egen bostad och många tvekar om  

att skaffa familj. En del skuldbelägger sig själva istället  

för att ifrågasätta varför det är så här.

 Ungas möjlighet att få bli vuxna hindras av att det  

inte finns tillräckligt med hyreslägenheter. Det vill vi på 

Hyresgästföreningen ändra på. Som medlem är du med 

och påverkar makthavarna så att vi får fler hyresrätter  

till rimliga hyror. Läs mer på stoppa-bostadskaoset.se. 

Tillsammans gör vi skillnad. 

Snart måste jag flytta 

hem till mamma igen. 

För femte gången. 

Emma, 26 år

 ’’



Delta analogt: 
Det bästa sättet att förmedla ett budskap är att göra 
det direkt från en person till en annan.  
Du som förtroendevald besitter en unik trovärdighet 
i bostadspolitiska frågor. Prata om kampanjen med 
människor i din närhet! Det kan handla om grannar 
och kollegor eller vänner och familj. Tänk på att du kan 
ha flera i kampanjmålgruppen runt omkring dig! 

Sätt upp affischerna i trapphuset eller på lokala 
föreningstavlor. 

Ta upp kampanjen som en egen punkt på möten med 
din förening för att se hur ni kan arbeta vidare med 
den lokalt. Är du med i någon annan förening eller 
organisation som arbetar med unga vuxna? Ta upp 
kampanjen där också! 

Delta digitalt: 

Prata om kampanjen  digitalt!  
Dela länken till hemsidan eller inlägg från regionens 
sociala kanaler med en egen kommentar. Berätta vad 
du tycker  eller om hur det gick till när du fick din första 
lägenhet. Prata gärna om vad du tror måste förändras 
för att vi ska kunna stoppa bostadskaoset  och be dina 
vänner att i sin tur dela det innehållet! 

Ha med kampanjen i digitala utskick eller medlemsbrev 
som din förening skickar ut! 
Skicka epost till stadsdelsförvaltningar eller lokala 
politiker och fråga hur de ska stoppa bostadskaoset. 
Länka till kampanjen! 

Dela gärna flera gånger  men inte på samma gång! 
Genom att sprida inlägg där du delar kampanjen kan 
du se till att ännu fler tar del av innehållet över tid. 

Har er förening en Facebooksida eller hemsida? 
Skriv om kampanjen där! 

Samtalsstöd och viktiga punkter: 
Tipsa målgruppen 

”Gå in på stoppabostadskaoset.se och läs mer!” 
 
”Berätta din story på stoppabostadskaoset.se” 
 
”Hyresgästföreningen region Stockholm startar nu 
upp nya nätverk för dig som är runt 2030 år och som 
vill engagera dig för att Stoppa bostadskaoset. Här 
får du chansen att träffa andra och vända frustration 
till engagemang och aktiv påverkan! Kontakta 
regionkontoret för mer information.” 

Varför ska målgruppen unga vuxna 

bli medlemmar? 

” Vi är flera hundra tusen medlemmar som varje dag 
kämpar för att stoppa bostadskaoset och skapa nya 
bättre förutsättningar på bostadsmarknaden. Oavsett 
boendeform är det bra för dig att vara medlem i 
Hyresgästföreningen. Vi är experter på boendefrågor! 
Som medlem blir du alltså en del av en stark och kunnig 
bostadspolitisk organisation. Förutom att du får ökat 
inflytande över hur du och vi bor, kan du få juridisk 
rådgivning – och massa andra medlemsförmåner. Ett 
medlemskap är också det snabbaste sättet att lära 
sig mer om bostadsmarknaden – och hur vi bör göra i 
framtiden.” 

67 000 unga i Stockholm i åldrarna 2027 bor hemma 
hos sina föräldrar trots att de hellre skulle vilja bo 
på annat sätt, enligt vår undersökning Unga vuxnas 
boende 2019. Det är den högst uppmätta andelen sedan 
den första undersökningen gjordes 1997.

Var tredje ung vuxen i Stockholm tvekar inför att skaffa 
barn på grund av boendesituationen, och 15 % av de 
som hyr sitt boende uppger att de inte har något skrivet 
kontrakt. 

Totalt bor 33 % av Stockholms unga vuxna hemma hos 
sina föräldrar.  

Våra förslag: 
Kommunala bostadsgarantier för unga: Låta unga 
utan egen bostad få förtur till hyresrätter.  

Stärk den statliga finansieringen för byggandet av 
hyresrätter.  

Reformera bostadsbidraget så att fler kan ta del av 
det. 

Vill du beställa ett kampanjkit till din förening med 
affischer och klistermärken så mejlar du till:

kommunikation.stockholm@hyresgastforeningen.se

Kampanjmaterial hittar du på: 

hyresgastforeningenstockholm.se/omoss/
dokumentbank/

FB: @hyresgastforeningenregionstockholm Insta: @hyresgastforeningensthlm Twitter: @HyresgastSTHLM TikTok: @Hyresgastforeningenstockholm

  Stoppa bostadskaoset
Du kan delta i kampanjen på flera olika sätt.  
Stoppa bostadskaoset är en kampanj som sätter Stockholms unga vuxna i fokus. Bostaden är en rättighet som många 
unga idag förvägras på grund av bostadskaoset. Nu visar vi att det inte är någon naturlag att bostadsmarknaden ska 
vara i kaos – det måste inte vara så här! 

Ditt fokus som förtroendevald kommer att vara att sprida kampanjen till målgruppen och grannar! Det spelar en 
ovärderlig roll i arbetet med att samla in vittnesmål om bostadskaoset från samhällets unga vuxna. 
Tack för ditt engagemang! 

  Kampanjsidan: stoppa-bostadskaoset.se  Hashtag: #bostadskaoset


