
 

 

 

 

 

 

Umeå Universitet 

Institutionen för geografi 

Kandidatuppsats i kulturgeografi, 15 hp 

Vårterminen 2019 

Handledare: Ulf Wiberg 

Namn: Filip Lantz 

 

 

 

 

 

 

HAR BERMUDATRIANGELN LÖST PROBLEMET? 

- EN STUDIE OM BOSTADSFÖRSÖRJNINGEN FÖR STUDENTER I UMEÅ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Förord 

 

Denna uppsats markerar slutet för min tid på 

samhällsplanerarprogrammet vid Umeå universitet. Jag vill 

passa på att tacka min handledare, Ulf Wiberg, för den 

feedback och hjälp jag fått i mitt arbete. Jag vill även tacka de 

respondenter jag intervjuat för att de ställde upp och gjorde 

denna uppsats möjlig.  

Till sist skulle jag vilja ta tillfället i akt att framför allt tacka 

mina studiekamrater för den här tiden. Det har varit tre 

fantastiska år som jag kommer ta med mig resten av livet.  

Tack!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1   INLEDNING .............................................................................................................................. 1 

1.1 Syfte och frågeställningar .................................................................................................... 2 

1.2 Avgränsningar ..................................................................................................................... 3 

1.3 Centrala begrepp ................................................................................................................ 3 

2   LITTERATURÖVERSIKT OCH TIDIGARE FORSKNING .................................................................... 4 

2.1 Bostadsmarknaden för studenter ........................................................................................ 4 

2.2 Bostadsbrist eller bostadsojämlikhet? ................................................................................. 5 

2.3 Lagstiftning ......................................................................................................................... 6 

2.4 Sveriges förenade studentkårer ........................................................................................... 6 

2.5 Studentbostadsföretagen .................................................................................................... 7 

2.6 En internationell jämförelse ................................................................................................ 7 

3   METOD .................................................................................................................................... 9 

3.1 Val av metod ....................................................................................................................... 9 

3.2 Intervjuer ............................................................................................................................ 9 

3.2.1 Urval ....................................................................................................................................... 9 

3.2.2 Tillvägagångssätt .................................................................................................................... 9 

3.2.3 Validitet och reliabilitet ........................................................................................................ 10 

3.2.4 Tematisk analys .................................................................................................................... 11 

3.2.5 Metoddiskussion .................................................................................................................. 11 

3.3 Planhandlingar och tidigare studier ................................................................................... 12 

3.4 Sekundärdata ................................................................................................................... 13 

3.5 Etiska överväganden ......................................................................................................... 13 

4   REGIONALA OCH KOMMUNALA PLANHANDLINGAR ................................................................ 14 

4.1 Fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden............................................................ 14 

4.2 Bostadsförsörjningsprogram ............................................................................................. 14 

4.3 Västerbottens läns bostadsmarknadsanalys ....................................................................... 15 

5   BOSTADSUTBUDET OCH BOSTADSEFTERFRÅGAN .................................................................... 16 

6   INTERVJUER OCH ANALYS ...................................................................................................... 18 

6.1 Tematisk analys ................................................................................................................ 18 

6.1.1 Situationen idag .................................................................................................................... 18 

6.1.2 Tillvägagångssätt för att jobba med bostadsförsörjningen för studenter ........................... 19 

6.1.3 Problematik .......................................................................................................................... 21 

6.2 Sammanfattning av intervjuerna ....................................................................................... 22 

7   DISKUSSION ........................................................................................................................... 23 



 
 

7.1 Bostadsmarknaden för studenter och unga ........................................................................ 23 

7.2 Har situationen förbättrats eller inte?................................................................................ 23 

7.3 Vidare forskning ................................................................................................................ 25 

SAMMANFATTNING .......................................................................................................................  

REFERENSER ...................................................................................................................................  

Bilaga 1, Intervjufrågor Umeå kommun ...........................................................................................  

Bilaga 2, Intervjufrågor Bostaden ....................................................................................................  

Bilaga 3, Intervjufrågor Balticgruppen .............................................................................................  

Bilaga 4, Intervjufrågor Byggnadsnämnden .....................................................................................  

Bilaga 5, Formulär för medgivande .................................................................................................  

 

FIGURFÖRTECKNING: 

Figur 1 - Plankarta över universitetsstaden. Källa: Umeå kommun, 2013. ............... 14 

Figur 2 - Totalt bestånd av hyres- och bostadsrätter i Umeå mellan 2014–2018. 

Källa: SCB ...................................................................................................................... 17 

Figur 3 - Nyproducerade lägenheter efter upplåtelseformer i Umeå mellan 2014–

2018. Källa: SCB............................................................................................................ 17 

 

TABELLFÖRTECKNING: 

Tabell 1 - Befolkningsutveckling i Umeå kommun. Källa: Umeå kommun ................16 

Tabell 2 - Antalet studentbostäder mellan 2014–2018. Källa: SCB. ..........................16 

Tabell 3 - Antalet helårsstudenter mellan 2014–2018. Källa: Umeå statistikdatabas.

 ........................................................................................................................................16 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Fille/Documents/C-uppsats/C-uppsats%20v2.docx%23_Toc8730701
file:///C:/Users/Fille/Documents/C-uppsats/C-uppsats%20v2.docx%23_Toc8730702
file:///C:/Users/Fille/Documents/C-uppsats/C-uppsats%20v2.docx%23_Toc8730702
file:///C:/Users/Fille/Documents/C-uppsats/C-uppsats%20v2.docx%23_Toc8730703
file:///C:/Users/Fille/Documents/C-uppsats/C-uppsats%20v2.docx%23_Toc8730703


 

ABSTRACT 

 

Housing shortage is an on-going challenge young Swedes face 

when moving from home trying to get their own 

accommodation. The vast majority of municipalities have 

reported a housing shortage in last years housing market survey 

carried out by Boverket. This study seeks to find out how the 

housing supply for students in Umeå have developed during the 

last five years. To achieve this literature studies and statistics 

from mainly SCB (Statistics Sweden) have been used. 

Additionally, interviews with the municipality and companies 

on the housing market have been held to understand their point 

of view and how they work with the matter.   

The study shows that the mutual opinion from all parties is that 

the conditions for students housing supply is better today then 

five years ago. One of the reasons being the growth of the 

housing supply while the students themselves have remained at 

almost the same amount. Although the study suggests a better 

situation for the students it reveals another present challenge, 

how todays housing stock might be a mismatch with what 

students needs and wishes for in their dwellings.  

 

Keywords: housing shortage, housing supply, students, Umeå 

municipality  
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1   INLEDNING 
Bostadsfrågan har under en längre tid varit ett mycket omdiskuterat ämne i Sverige. 

Sedan tidigt 2000-tal har en rad förutsättningar på bostadsmarknaden ändrats. 

Enligt en av statens offentliga utredningar (SOU 2018:35) handlar det om ett flertal 

förändringar som skapat en större konkurrens om bostäder i form av hyresrätter 

lediga för uthyrning. Detta försvårar dels inträdet till bostadsmarknaden men också 

potentialen att kunna anpassa sin boendesituation efter ändrade bostadsbehov 

(ibid.). Granath (2018) argumenterar på ett liknande sätt där hon menar att 

utvecklingen går åt ett bekymmersamt håll. Den ökande befolkningen, demografiska 

mönster i förändring och flyktingvågen tillsammans med de allt högre 

bostadspriserna har skapat svårigheter för i synnerhet låg- och medelinkomsttagare 

att tillgodose sina bostadsbehov. Ett problem som går att känna igen i de flesta större 

städer och universitetsorter (ibid.).  Trots en hög grad av nybyggnation i många delar 

av Sverige tillgodoses inte behovet av bostäder. Frågan har väckts om det verkligen är 

bristen på bostäder som är problemet eller om det snarare handlar om 

tillgängligheten till de befintliga bostäderna för de svagare grupperna på 

bostadsmarknaden, ett fenomen som istället kan nämnas som bostadsojämlikhet 

(Listerborn, 2018). En sådan typ av missmatchning kan i längden komma att påverka 

kommuners ekonomiska och sociala utveckling eftersom det påverkar individers 

mobilitet. Det hämmar möjligheterna för inflyttning samt befolkningens möjligheter 

att flytta runt inom kommungränserna (Granath, 2018).  

Boverkets årliga bostadsmarknadsenkät visar att totalt 243 av 290 kommuner 

rapporterar in ett underskott på bostäder (Boverket, 2018a). Från början på 1990-

talet har bostadsmarknaden gått från att vara mer statligt reglerad i form av 

finansiella stöd till nybyggande till att bli mer marknadsstyrd. Under samma period 

har mängden nyproducerade bostäder minskat påtagligt enligt en rapport av 

hyresgästföreningen baserad på statistik från SCB. Mellan 1974–1993 byggdes det i 

snitt 47 000 bostäder per år i jämförelse med åren 1994–2014 där det i snitt har 

byggts 21 000 bostäder per år (Hyresgästföreningen, 2016). Denna utveckling 

tillsammans med att upplåtelseformerna anses vara orättvist beskattade i och med 

borttagningen av räntebidrag och investeringsbidrag till hyresrätter samtidigt som 

ränteavdraget för bostadsrätter kvarstår (ibid.) skapar en situation som försvårar 

bostadsförsörjningen i och med borttagna incitament till att bygga hyresrätter.  

Grupperna som benämns som ekonomiskt svaga eller som resurssvaga hushåll får det 

således mer problematiskt att komma in på bostadsmarknaden än andra. En grupp 

som benämns som svag är studenter (Länsstyrelsen, 2017). I Sverige finns det idag 17 

kommuner som klassas som större högskolekommuner enligt Boverket. Av dessa har 

16 ett underskott av bostäder till sina studenter (Boverket, 2018b). 

Bostadsunderskottet för studenter grundas inte enbart i bristen av studentbostäder 

utan beror också på den generella bostadsbristen som finns i landet (ibid.). Trots att 

detta är ett välkänt problem och har varit så under en längre period är det svårlöst. 

Oavsett storleken på kommunerna uppger de flesta att produktionskostnaderna är en 

av de faktorer som begränsar deras bostadsbyggande som mest för tillfället (ibid.). Ny 
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bebyggelse tillgodoser inte det behovet som finns i och med de höga priserna som 

inte matchar med den ekonomiska situation grupperna som har det svårt på 

bostadsmarknaden befinner sig i.  

Sveriges förenade studentkårer, SFS, lämnar årligen rapporter om boendesituationer 

i landets studentstäder. Städerna kan hamna i tre olika kategorier. Grön, gul och röd 

beroende på boendeförutsättningarna för studenterna, där röd är den sämsta. Umeå 

har under många år i sträck rapporterats in som rödlistad, så även i deras senaste 

rapport 2018. Studenterna kan inte bli garanterade ett boende under den första 

terminen (Sveriges förenade studentkårer [SFS], 2018a). Av det befintliga 

studentbostadsbeståndet ägs cirka 90% av det allmännyttiga bostadsbolaget 

Bostaden, som dessutom äger majoriteten av hyresrätterna i kommunen (Umeå 

kommun, 2018a). Men under senare år har även andra aktörer börjat bygga mer 

studentbostäder, vilket enligt SFS är den största anledningen till att trycket på 

bostadsförsörjningen för studenter har avtagit lite i staden (SFS, 2018a). Det kan 

även bero på andra anledningar än bostadsbyggandet, till exempel att det rådande 

konjunkturläget leder till att trycket på utbildningarna är lägre 

(Universitetskanslersämbetet, 2018). Det är fullt möjligt att få ett jobb och göra 

karriär utan att behöva en akademisk examen.  

Kommunen har under en längre period haft en stadig befolkningsökning som väntas 

hålla i sig till slutet av 2020-talet innan den börjar avta en aning (Umeå kommun, 

2018b). I linje med denna utveckling väntas ytterligare efterfrågan på bostäder i 

närheten av universitetets campus (ibid.). Umeå står således inför en utmaning med 

bostadsförsörjningen med hänsyn till den stadiga befolkningstillväxten. 2018 bodde 

det drygt 127 000 invånare i kommunen. I början av 1990-talet hade man dryga 

90 000 invånare och kommunen har växt samtliga år sedan dess, bara under de 

senaste fem åren har man växt med närmare 8000 invånare (Umeå kommun, 2019). 

Umeå är en stad som enligt Granaths (2018) resonemang rimligtvis lär lida av 

problematiken med brist på bostäder – inte bara för att det är en större stad med 

växande befolkning utan också på grund av det är en universitetsort. Således 

uppfyller Umeå båda kriterierna. Men trots att forskningen visar på att städer som 

Umeå sannolikt har problem med bostadsförsörjningen rapporterar SFS att 

utveckling går åt rätt håll för studenterna i kommunen till skillnad från många andra 

större universitetsstäder i landet (SFS, 2018a). Med det i åtanke och utifrån det 

omfattande samhällsproblem som bostadsbristen är i Sverige i dagsläget är det 

intressant att undersöka hur bostadsförsörjningen för studenter har utvecklats i 

Umeå under de senaste åren. Samt att undersöka hur man från olika aktörers håll 

jobbat med denna fråga och se om deras uppfattning överensstämmer med SFS.    

1.1  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka hur bostadsförsörjningen för studenter har 

utvecklats i Umeå stad under de senaste fem åren. Närmare bestämt inriktas studien 

på följande frågeställningar:  
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- Hur har bostadsefterfrågan och bostadsutbudet för studenter utvecklats i 

förhållande till varandra?  

- Hur arbetar kommunen och andra nyckelaktörer med bostadsförsörjningen 

för studenter?  

1.2 Avgränsningar 
Gruppen studenter har avgränsats till helårsstudenter vid Umeå universitet. Den 

avgränsningen grundar sig i ett antagande om att de som inte är helårsstudenter inte 

konkurrerar om samma typer av bostäder i lika stor utsträckning. De kontaktade 

aktörerna är aktörer som ansågs ha insyn och kunskap angående 

bostadsförsörjningen för studenter i Umeå. Dessa är Umeå kommun eftersom de har 

ansvar för den kommunala planeringen via planmonopolet. Samt bostadsbolagen 

Bostaden och Balticgruppen. Bostaden är Umeås allmännyttiga bostadsbolag och är 

intressanta utifrån deras stora bestånd av studentbostäder, cirka 90% av det totala i 

kommunen (Umeå kommun, 2018a). Balticgruppen valdes dels utifrån att de också 

förvaltar studentbostäder men också för att ha en aktör som representerar den 

privata sektorn på bostadsmarknaden.  

1.3 Centrala begrepp 
Begreppet studentbostad är återkommande genom hela studien. En studentbostad 

kan tolkas olika beroende på användningen av ordet. I denna uppsats används SCBs 

definition av vad en studentbostad är. En studentbostad är en bostad som är avsedd 

för studerande vid universitet eller högskola. Bostäderna kan ha olika former. Det 

kan vara alltifrån studentrum i korridor till en fullständigt utrustad och möblerad 

bostad. Till detta räknas inte elevhem, olika typer av internat eller andra 

specialbostäder för personer som studerar på gymnasium, folkhögskola eller andra 

liknande utbildningar (Statistiska centralbyrån [SCB], 2015). 

Ett annat begrepp som är återkommande är bostadsbrist. I denna studie används 

definitionen som nationalencyklopedin använder sig av. Vilket innebär att 

bostadsbrist är när utbudet av bostäder inte är tillräckligt stort eller håller tillräcklig 

kvalitet för att tillmötesgå konsumenterna på bostadsmarknaden 

(Nationalencyklopedin, 2019).   



4 
 

2 LITTERATURÖVERSIKT OCH TIDIGARE FORSKNING 
Mycket av det som tidigare är skrivet gällande bostadsmarknaden och 

bostadsförsörjning behandlar gruppen unga vuxna. Materialet är begränsat när det 

kommer till den specifika gruppen studenter. Statistik från SCB visar dock att det är 

vanligast att man börjar studera på högskola vid dryga 20-årsåldern (SCB, 2018). 

Följaktligen kan tidigare publicerat material som behandlar denna åldersgrupp vara 

till användning för att förstå den situation många studenter befinner sig i.  

2.1 Bostadsmarknaden för studenter 
Efterfrågan på bostäder är stor på marknaden överhuvudtaget. Den ökande 

nyproduktionen är ett sätt att tillmötesgå efterfrågan men möjligheterna för de 

svagare grupperna på bostadsmarknaden att ta del av det äldre bostadsbeståndet som 

är förknippat med lägre hyreskostnader måste öka (SOU 2007:14). Att ha en bostad 

anses i Sverige som en social rättighet men att etablera sig på bostadsmarknaden är 

svårt för vissa grupper. Det är inte ovanligt att man är mycket geografiskt rörlig när 

man är ung. En betydande del av den sortens rörlighet sker bland studenter som 

generellt sett inte har någon stadigvarande inkomst eller något sparat kapital att 

använda. År 2007 var det bara en femtedel av studenterna i landet som bodde i 

bostäder särskilt avsedda för studenter. Enbart byggande av studentbostäder löser 

därför inte problemet. Detta sätter följaktligen krav på att det måste finnas andra 

lämpliga lösningar på boenden för studenter på de kommunala bostadsmarknaderna. 

Vilket denna studie understryker om man jämför tabell 2 och 3 med varandra (se 

rubrik 5) där man kan se att antalet studenter är betydligt högre än antalet 

studentbostäder i Umeå. Mängden mindre och billigare lägenheter är således en 

nyckel i sammanhanget, vilket är bostadsformer som passar studenters behov och 

önskemål bra. Tillväxtorter, som Umeå, präglas dock av en större konkurrens om de 

mindre och billigare lägenheterna. I växande orter som dessutom har ett etablerat 

universitet är behovet av den typen av bostäder således tydligt märkbar (ibid.).  

Studenter lever i huvudsak på mindre löneinkomster samt bidrag som exempelvis 

från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Kritiska röster har höjts angående 

utvecklingen av i synnerhet bidragen (SOU 2007:14). Detta grundar sig i att 

barriärerna på bostadsmarknaden påverkas till stor del av de dyra priserna på 

lägenheterna som är tillgängliga, så även hyresrätter. Det menas på att studiemedel 

och andra bidrag inte ökat i den takt som marknadspriserna för bostäder har ökat, 

vilket skapar ett gap på bostadsmarknaden (ibid.). Liknande problematik kan 

urskiljas med bostadsbidraget. Det är ett bidrag som också är riktat mot de 

ekonomiskt svaga men som inte är anpassat efter deras situation eftersom det är 

baserat utifrån ens årsinkomst (ibid.), något som kan vara svårt att uppskatta i 

förhand för en student.  

Den allmänna bostadsmarknaden och bostadsmarknaden för studenter har inte ett 

självklart samband. Detta innebär att oavsett om en kommun har balans eller obalans 

på bostadsmarknaden kan det fortfarande saknas bostäder för studenter. De mindre 

och billiga lägenheterna är attraktiva för de flesta aktiva på bostadsmarknaden. 
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Gruppen blir därför utkonkurrerad av andra med bättre ekonomiska förutsättningar 

eller av de som hunnit generera en längre kötid (Boverket, 2018d).   

2.2 Bostadsbrist eller bostadsojämlikhet? 
Bostadsbristen i de större svenska städerna är en realitet i den meningen att flertalet 

människor har svårt att hitta en passande bostad. Om man däremot har goda 

ekonomiska möjligheter till att köpa sig en bostad tillåter marknaden en stor 

valfrihet. Bostadsmarknaden har på det sättet två olika ansikten. Å ena sidan kan den 

erbjuda många olika former av attraktiva boenden där det mer eller mindre går att 

välja fritt efter sina önskemål och behov. Å andra sidan finns den marknad som leder 

till en osäkerhet runt sin boendesituation vilket tvingar en till att behöva flytta runt 

på grund av saknaden av ett förstahandskontrakt eller en bostad som passar ens 

behov. Den befintliga bostadsbristen kan därför förklaras genom bostadsojämlikhet 

som skapar en brist på bostäder för vissa grupper snarare än en allmän brist. 

Bostadskrisen är inte nödvändigtvis ett resultat av bristen på bostäder, det är istället 

ett resultat av de växande inkomstklyftorna i samhället (Listerborn, 2018).  

Denna problematik leder till att andra mekanismer på bostadsmarknaden inte 

fungerar som sig bör heller, exempelvis flyttkedjor. Flyttkedjorna tenderar att stanna 

inom samma sociala skikt och områden som präglas av samma socio-ekonomiska 

status (Listerborn, 2018). Listerborn (ibid.) menar att debatten kring bostadsbristen 

inte belyser det verkliga problemet. Fokuset ligger ofta på just bostadsbrist istället för 

bostadsojämlikhet, lösningarna blir därför felriktade. När problemet belyses som 

bostadsbrist blir lösningen tillväxt och utveckling. Denna tillväxt och utveckling löser 

inte nödvändigtvis de behov för bostäder som finns då grupperna som ofta är i behov 

av bostäder inte har möjligheterna att bosätta sig i dessa nybyggnationer (ibid.).  

Det är inte ovanligt att lösningen för att få en bostad blir ett andrahandskontrakt. 

Med motiveringar som att det är för svårt att få ett förstahandskontrakt, att kötiden 

inte räcker till och att de besparade pengarna inte räcker till för en insats till en 

bostadsrätt. Ungdomar som flyttar hemifrån för att studera eller för att arbeta 

hamnar vanligtvis i en svag position på bostadsmarknaden (Listerborn, 2018). 

Majoriteten av studenter i Sverige bor i städer där det normalt tar en termin eller 

längre att kunna få ett eget boende. Under senare år har lagstiftning införts för att 

underlätta andrahandsuthyrning i ett försök till att bättre nyttja det bostadsbestånd 

som finns och minimera tiden som de eventuellt annars kan stå tomma. Marknaden 

med andrahandsuthyrning är ofta inriktad på de som är nya på en bostadsmarknad, 

exempelvis studenter och ungdomar. Hyran på andrahandskontrakten har successivt 

ökat och andrahandsmarknaden är både dyr och osäker (ibid.). Trots regleringar i 

lagar och kontrakt för andrahandsuthyrningar förekommer det bedrägerier och en 

svart marknad. Dessa bedrägerier och den svarta marknaden innebär att hyrorna kan 

bli skyhöga och drabbar i slutändan de grupper som är i desperat behov av bostad och 

inte har ett förstahandskontrakt. Svarthandeln med hyreskontrakt har i landet blivit 

en miljardindustri där det inte är uppenbart vem som bär ansvaret (ibid.). Dessutom 

är den svarta bostadsmarknaden störst där bristen på bostäder, särskilt hyresrätter, 

är störst. Detta är problematiskt eftersom hyresrätterna anses vara viktiga för 
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människors geografiska rörlighet. Osäkerheten kring att inte kunna få ett eget 

förstahandskontrakt kan hämma kommuners tillväxt och utveckling (ibid.).  

2.3 Lagstiftning 
I början av 2000-talet trädde en ny lag i kraft, lagen om kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar. Meningen är att den ska vägleda kommuner till att bygga 

bostäder med goda förutsättningar för samtliga invånare. För att lagen ska hålla sig 

relevant ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas varje ny mandatperiod (Lag om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar, SFS 2000:1383) Det som idag är en 

nästan 20 år gammal lag tolkas ofta som otydlig. Detta trots att man under senare tid 

gjort tillägg i lagen med avsikt att förtydliga den. Lagen säger att varje kommun ska 

utarbeta riktlinjer för bostadsförsörjning, ofta i form av ett 

bostadsförsörjningsprogram, men det är få av dessa program som lever upp till de 

krav som finns i lagen. 2014 gjordes ett tillägg i lagen för att förtydliga vissa delar. 

Det handlade bland annat om ändringar riktat mot grupperna som har en svag 

position på bostadsmarknaden med syfte att försöka förbättra deras utgångslägen. 

Kommunerna ska vara förpliktade att göra en analys för hur bostadsbehovet för dessa 

särskilda grupper ser ut. SOU:n ställer sig kritisk till lagändringen som gjordes 2014 

då problemet nationellt sett kvarstår och till och med har förvärrats i vissa delar av 

landet. Därför vill de göra en ny version av lagen som bland annat förtydligar statens 

roll i det hela eftersom man inte tycker att samarbetet mellan stat och kommun alltid 

fungerar som sig bör (SOU 2018:35).  

”199 kommuner har i praktiken fått sina riktlinjer godkända som underlag för 

utbetalning av statligt stöd samtidigt som länsstyrelserna anger att ett mindre 

antal av de 135 riktlinjer de granskat lever upp till lagens krav i alla delar” (SOU, 

2018:35, s.150).  

Som citatet ovan antyder händer det att kommuner arbetar fram riktlinjer för fort och 

arbetet blir inte gjort på ett korrekt sätt. Det vill säga att innehållet för de 135 

riktlinjerna som granskats inte motsvarar det som lagen kräver av dem. Men enligt 

Boverket (Boverket, 2018c) går jobbet med kommunernas bostadsförsörjning framåt. 

Allt fler kommuner arbetar fram riktlinjer för detta, framför allt kommuner som 

anser sig lida av en bostadsbrist. Riktlinjerna varierar beroende på kommunernas 

karaktär och förutsättningar men handlar många gånger om kvantitativa mål för 

nybyggda bostäder. Samt om speciella insatser för de grupper som är ekonomiskt 

svaga eller på annat sätt har det svårt att komma in på bostadsmarknaden (ibid.)  

2.4 Sveriges förenade studentkårer 
Sveriges förenade studentkårer (SFS) representerar studenter från olika utbildningar 

och högskolor landet över. Organisationen står bakom över en kvarts miljon 

studenter vilket gör att de anses vara en viktig samtalspartner till högre beslutsfattare 

och har också en bred inblick rörande bostadsförsörjningsfrågan för studenter (SFS, 

2018b). Studenter är i dagens samhälle en diversifierad skara människor. Detta 

ställer krav på behovet av olika typer av bostäder. Det optimala utgångsläget hade 

varit om samtliga lärosäten och studieorter kan utlova en bostadsgaranti. En sådan 
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garanti skulle innebära att en bostad ska finnas tillgänglig för alla studenter på orten 

från och med 30 dagar efter kursstart och resterande studietid (SFS, 2017).  

Andrahandsmarknaden för studenter beskrivs enligt SFS som problematisk (SFS, 

2017). Systemet är uppbyggt så att det ofta gynnar den som hyr ut då orimligt höga 

hyror ofta tas ut. SFS menar att detta skapar en form av dubbel osäkerhet där man 

dels har ett otryggt boende i form av ett andrahandskontrakt och dessutom betalar en 

orimlig hyra. Med bättre regleringar, villkor och uppsikt har andrahandsmarknaden 

potential att underlätta bostadsförsörjningen för studenter om man får bukt med den 

problematik som finns i dagsläget (ibid.). När det kommer till ny bebyggelse för 

studenter argumenterar SFS för att man måste komma ihåg att studenter inte är en 

enhetlig grupp. Det är individer med helt olika förutsättningar, livssituationer och 

bakgrunder. För att kunna erbjuda ett bra underlag för en god bostadsförsörjning bör 

det finnas olika upplåtelseformer, utformningar och storlekar på bostäderna (ibid.).  

2.5 Studentbostadsföretagen 
Studentbostadsföretagen är en gemensam branschorganisation för aktörer som 

förvaltar, bygger och äger studentbostäder i landet. De jobbar för att försöka bidra till 

en fungerande bostadsmarknad för studenter (Studentbostadsföretagen, 2018). 

Organisationen har med hjälp av studenter landet över arbetat fram en rapport om 

framtidens bostadsförsörjning för studenter. I rapporten framkommer bland annat 

behovet av olika former av boende för att matcha studenters efterfrågan. Beroende på 

vilken period i sin studietid man befinner sig i tenderar studenter att vilja bo på olika 

sätt. Utbytesstudenter och studenter som precis påbörjat sin studietid bor hellre i 

kollektiva bostäder, vilket ter sig logiskt som ett sätt för att knyta nya kontakter i 

början (Studentbostadsföretagen, 2016).  

Att bo i lägenhet är vanligare än att bo i korridorer för studenter. Där drygt två 

tredjedelar av de som bor i lägenheter bosätter sig i ettor. Fördelarna med 

studentbostäder är flera. Ofta ligger de strategiskt placerade – nära till skola, 

livsmedelsbutik, gym och så vidare. På grund av detta är många som bor i 

studentbostäder nöjda med sin bostadssituation. Karaktären på bostadsbeståndet för 

studenter har ändrats över tid. Förut handlade nästan allt om kollektiva lösningar 

men det har allt mer gått mot att likna bostäderna som finns på den vanliga 

bostadsmarknaden. I studentbostadsföretagens studie svarar två tredjedelar av 

studenterna att man vill ha ett enskilt boende av en mindre storlek, helst mellan 20–

25 kvadrat. Resultatet visade också att endast 15 procent av de svarande hade valt 

korridorboende om de hade haft möjligheten att välja boendeform. Detta kan 

jämföras mot att det befintliga bostadsbeståndet för studentbostäder består till 40 

procent av korridorboende (Studentbostadsföretagen, 2016). 

2.6 En internationell jämförelse 
Tyskland och Sverige är två länder som upplever en brist på bostäder tillgängliga för 

grupperna med en mindre plånbok, mycket på grund av den ökande befolkningen och 

ett utbud av bostäder som inte tillmötesgår efterfrågan på marknaden. Detta är något 

som är särskilt tydligt i framför allt de större städerna och universitetsorterna i båda 
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länderna (Granath, 2018). Resultatet av en sådan brist anses ha flera negativa 

konsekvenser. Delvis sociala konsekvenser men också ekonomiska. Den sociala biten 

består av att det skapas begränsningar för människors geografiska rörlighet och 

hushållens utformning. Ekonomiskt sett så kan bristen på matchande bostäder leda 

till negativa konsekvenser för platsen i fråga. Den låga geografiska rörligheten som är 

en effekt av en icke matchande bostadsmarknad är ett exempel på en sådan 

konsekvens. Det innebär att studenter och förvärvsarbetande inte har möjlighet att 

flytta till jobben och universiteten på grund av osäkerheten på att få ett boende 

(ibid.).  

Anledningarna till att problemet växer fram i dessa länder och typer av städer anses 

vara flera. Det handlar mycket om hinder och svårigheter i de lagar och regleringar 

som finns för den mark som det faktiskt får byggas på. Någon form av 

planeringsreform för att underlätta detta är något som anses skulle kunna vara till 

hjälp, inte minst i Sverige (Granath, 2018). Problematiken blev extra tydlig i båda 

länderna 2015 när flyktingvågen kom, det befintliga bostadsutbudet behövde efter det 

försörja betydligt mycket mer folk än tidigare. När städer från de två länderna 

jämförs kan vissa skillnader urskiljas. I de tyska fallen finns det mer tydligt uttalat 

vad man behöver jobba med och en politisk press på att bygga nya bostäder till de 

behövande grupperna. Situationen i Sverige är mer diffus och svåranalyserad 

eftersom målen ofta görs om efter varje mandatperiod, samt att kommunernas 

enskilda planmonopol inte alltid nyttjas i den mån det går för att skapa bostäder som 

prismässigt fungerar för alla grupper (ibid.).   

Ett sätt att jobba mot denna problematik i Tyskland är att bygga specifika bostäder 

endast tillgängliga för låginkomsttagare. I Sverige är däremot den typen av 

bostadsbyggande förbjuden, företag får inte bygga bostäder specifikt riktade mot 

individer med en viss inkomst av anledningen att det kan öka boendesegregationen i 

samhället (Granath, 2018). Något som flertalet tyska städer inte uppfattar vara något 

problem då man använder sig av en term kallad ”inclusionary zoning”, vilket innebär 

att man beblandar de specifika bostäderna för låginkomsttagare med andra 

bostadsprojekt i hopp om att få ett område med en blandad befolkning (ibid.).   
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3 METOD 
 

3.1 Val av metod 
Metoden i denna studie är uppdelad i en kvantitativ och en kvalitativ del. Den 

kvantitativa delen består av att använda sig av befintlig statistik som redovisar hur 

bostadsbeståndet och efterfrågan på bostäder utvecklats i förhållande till varandra. 

Den kvalitativa delen består av intervjuer med olika aktörer som jobbar med 

bostadsförsörjning i Umeå stad, samt litteraturstudier. Syftet med intervjuerna är att 

få insyn i olika aktörers tankar om bostadsförsörjning för studenter och hur man 

jobbar med det samt se om deras uppfattningar eller tillvägagångssätt skiljde sig åt. 

Litteraturstudien har bestått av genomgång av tidigare studier och diverse rapporter 

gällande bostadsmarknaden och bostadsförsörjning samt relevanta planhandlingar. 

Att kombinera metoder och inte bara förlita sig på kvalitativa eller kvantitativa 

tillvägagångssätt var för sig är enligt Denscombe (2016) fördelaktigt. Det blir en 

högre kvalitet och större variation i de data som produceras. Att använda sig av en 

metodkombination handlar inte om att vissa metoder kan anses som bra eller dåliga, 

utan det handlar snarare om hur bra de överensstämmer med just den fråga som 

undersöks i studien. Om en metodkombination presenterar ett resultat som 

överensstämmer mellan den kvantitativa och kvalitativa delen kan forskaren vara 

mer säker att studien återger en fullständigare bild av det som undersöks (ibid.). 

Utifrån denna studies syfte och frågeställningar anses ett sådant tillvägagångssätt 

gynna resultatet.  

3.2 Intervjuer 

 

3.2.1 Urval 
Fyra personer har intervjuats. Två är representanter från två olika bostadsbolag i 

Umeå – Balticgruppen och Bostaden. En respondent är anställd på kommunens 

avdelning för övergripande planering och den sista är en politisk representant från 

socialdemokraterna som sitter i byggnadsnämnden. Tillvägagångssättet för urvalet är 

subjektivt. Subjektivt urval bygger på att urvalet handplockas efter deras relevans och 

den kunskap och erfarenheter de besitter gällande ämnet som undersöks. Det 

subjektiva urvalet är också ett verktyg för att se till så att ett större spektrum täcks 

och inkluderas (Denscombe, 2016).  

3.2.2 Tillvägagångssätt 
Samtliga intervjuer har varit av semistrukturerad karaktär. Sådana intervjuer bygger 

dels på att ämnen och frågor som ska besvaras redan är förberedda inför 

intervjutillfället. Men det bygger också på att den som intervjuar ska kunna vara lite 

flexibel (Denscombe, 2016). Beroende på hur intervjuerna fortskred kunde ordningen 

på frågorna skifta för att låta respondenten utveckla sina svar vilket gjorde de mer 

utförliga.  

En av de fyra intervjuerna har skett via personligt möte. Denna intervju gjordes på 

respondentens kontor vid en tidpunkt som respondenten hade föreslagit. På grund av 
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omständigheter som ledde till svårigheter att hitta fungerande tider för båda parter 

att fysiskt närvara blev två intervjuer via telefon och en är internetbaserad. 

Intervjuerna som skedde via telefon var snarlik intervjun som gjordes via personligt 

möte med den skillnaden att kroppsspråk och annan visuell kontakt inte kunde 

uppfattas. Båda intervjuerna över telefon skedde vid tidpunkter som respondenterna 

fick bestämma. 

Så kallade internetbaserade intervjuer kan ta olika former, i detta fall har den skett 

via e-postkorrespondens. Denna typ av intervju medför skriftliga svar vilket innebär 

att ingen transkribering är nödvändig och underlättar på så vis intervjuarens 

efterarbete (Denscombe, 2016). Avståndet mellan mig som intervjuare och 

respondenten och det faktum att ingen visuell eller verbal kommunikation med röster 

har funnits kan göra det svårare att skapa en uppfattning om respondenten, samt 

ärligheten och uppriktigheten i dennes svar. En annan potentiell konsekvens att ha i 

åtanke är att när respondenten ska skriva ned sina svar istället för att uttrycka sig 

muntligt är att denne svarar mindre utförligt (ibid.).   

Bilagorna 1–4 innehåller de frågor som var förberedda inför varje intervju. Eftersom 

intervjuerna var av semistrukturerad karaktär följdes inte listan systematiskt utan 

anpassades eftersom i intervjuerna. Samtliga frågor handlade om bostadsförsörjning. 

Däremot varierade en del av frågorna mellan de olika intervjuerna. De anpassades 

beroende på aktör och respondentens yrkesroll. Innan intervjun började förklarades 

det vad för typ av studie som skulle göras och vad syftet med den är, samt vad deras 

roll i det hela skulle bli. Vidare fick varje respondent lämna medgivande att det var 

okej att spela in intervjun samt om det var okej att bli kontaktad i efterhand ifall 

några frågor eller förtydligande skulle behövas. Bilaga 5 visar formuläret för 

medgivande.  Samtliga intervjuer har utförts under april månad och har tidsmässigt 

varierat mellan ungefär 20–45 minuter. 

3.2.3 Validitet och reliabilitet 
Att upprepa kvalitativ forskning är svårt i och med den sociala inramningen som ofta 

karaktäriserar datainhämtningen. Det är mycket svårt att kunna samla motsvarande 

människor vid en annan tidpunkt och få samma förutsättningar. Att analysera 

resultatet från en kvalitativ metod handlar synnerligen om hur forskaren tolkar det, 

vilket sätter dennes förmågor på prov. Svårigheterna att kunna återskapa en liknande 

studie tillsammans med tolkningarna som görs av resultatet innebär att det ibland är 

svårt att bedöma validiteten och reliabiliteten i kvalitativa studier (Denscombe, 

2016).  

Validiteten, eller trovärdigheten, kan vara svår att uppskatta. Man måste ha i åtanke 

att det som sagts under intervjuerna är respondenternas egna tankar och åsikter, eller 

att de talar på sin arbetsgivares vägnar till viss del i detta fall. Respondenterna anses 

kunniga i sina områden men möjligheten att svaren blir en aning förskönande finns 

alltid där. Statistiken som används i studien kan däremot användas för att 

kontrastera det som framkommit under intervjuerna, vilket enligt Denscombe (2016) 

är ett sätt att öka trovärdigheten hos studien.  
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Reliabiliteten, eller tillförlitligheten, kan påverkas utifrån forskarens agerande vid 

datainsamlingarna och presentationen av resultaten (Denscombe, 2016). Denna 

studie strävar efter en hög tillförlitlighet. För att visa detta har processerna vid 

intervjuerna, från urval till genomförande, förklarats så transparant som möjligt. 

Genom bilagorna 1–4 har insyn givits till de olika mallarna för intervjuerna.  

3.2.4 Tematisk analys 
För att kunna genomföra en god analys av intervjuerna har dessa transkriberats. 

Transkriberingen är i Denscombes (2016) mening ett verktyg för att underlätta 

processen att dels jämföra data mellan varandra och dels för att enklare kunna göra 

detaljerade sökningar. För att säkerställa att inga underliggande strukturer eller 

underförstådda meningar tappats bort har intervjuerna transkriberats i sin helhet 

och inte bara selektiva delar av dem. Dessa har sedan analyserats med en kvalitativ 

tematisk analys. En tematisk analys innebär att man analyserar resultatet och letar 

efter återkommande teman (Bryman, 2012). En svårighet med denna analysmetod är 

just att hitta teman som är värdefulla och viktiga och kunna förklara hur och varför 

dessa är relevanta för den studie som görs. För att kunna hitta sådana teman bör man 

försöka visa hur de är sammankopplade till andra teman och annan litteratur som är 

betydelsefulla för det som undersöks (Bryman, 2016). 

Tillvägagångssättet för analysen följer de steg som Bryman (2016) presenterar. Först 

går man genom transkriberingarna för att ordentligt förstå vad som sagts. Nästa steg 

i processen handlar om att sortera upp allt och börja med inledande kodning av vad 

som sagts. Efter det utvecklas koderna till teman, detta görs för att minska antalet 

koder och sortera bort de som inte är nödvändiga för studien. Sedan namnsätts 

teman för att kunna koppla samman dem med undersökningens fokus samt relevant 

litteratur (ibid.). Denna metod är fördelaktig för att undersöka likheter och skillnader 

kring specifika delar av innehållet eller för att undersöka innehållet i allmänhet 

mellan olika intervjuer (Bryman, 2012) och passar således väl in för denna studies 

syfte. Frågorna i de olika intervjuerna har haft liknande karaktär vilket har lett till att 

de teman som varit återkommande har återfunnits i samtliga intervjuer. De tre 

slutgiltiga teman som hittades var situationen idag, problematik och 

tillvägagångssätt för att jobba med bostadsförsörjningen för studenter.  

3.2.5 Metoddiskussion  
Något som är värt att belysa är att det i slutänden endast blev en intervju som var ett 

fysiskt möte. Trots att resterande intervjuer också har genererat värdefull 

information går man ändå miste om vissa aspekter när intervjuerna inte görs ansikte 

mot ansikte. Detta kan leda till annorlunda tolkningar av svaren, exempelvis på 

grund av saknaden av kroppsspråk. Ytterligare något att ha i åtanke är den så kallade 

intervjuareffekten. Denscombe (2016) menar att framför allt kön, ålder och etniskt 

ursprung på den som utför intervjun påverkar respondenten och svaren som den 

personen ger. Även andra attribut som yrkesstatus, dialekt och så vidare kan komma 

att påverka respondentens svar. Eftersom majoriteten av intervjuerna inte gjordes 

ansikte mot ansikte blir intervjuareffekten rimligtvis inte lika stor men är ändå något 

som kan ha spelat in på resultatet. Däremot är det inte orimligt att anta att den 
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relativt stora oerfarenheten av att utföra forskningsintervjuer inte lyste genom lika 

mycket vid telefonintervjuerna. Min upplevelse är att intervjuer som görs via ett 

fysiskt möte ställer högre krav på forskaren under själva intervjun men att sådana 

intervjuer ger mer uttömmande svar från respondenten.  

Valet av det tematiska analyssättet ansågs som en naturlig metod för att på bästa sätt 

uppfylla studiens syfte. Denna metod kräver en ordentlig bearbetning av materialet, 

vilket innebär att man lär känna sin data på ett grundligt sätt och minskar risken för 

att missa viktiga delar av innehållet. Samtidigt sätter det krav på forskaren att det 

utförs ordentligt för att säkerställa kvalitén och trovärdigheten på resultatet och 

arbetet. Detta kan vara en utmaning eftersom ramarna för kvalitativ dataanalys är 

otydliga. Det finns ingen universell mall eller tillvägagångssätt som man kan vända 

sig till utan det varierar beroende på den studie som görs (Bryman, 2016). 

Eftersom uppsatsen grundar sig i största del av kvalitativa metoder blir resultatet 

rimligtvis av mer kvalitativ karaktär. En del kvantitativa resultat har redovisats, men 

mer som ett komplement till att förstå den kvalitativa delen och för att jämföra om 

det stämmer överens. Om metodvalet hade utgått från en mer kvantitativ sida hade 

resultatet sett annorlunda ut. Exempelvis via mer detaljerade data om vilka områden 

studenter bor i Umeå samt att typen av boende för studenter hade kunnat 

presenterats mer ingående, vilket är något denna studie saknar. Anledningen till att 

det inte blev så var i första hand på grund av att de metodval som gjordes ansågs 

kunna ligga till bättre grund för studiens resultat. Samt att det ansågs vara av vikt att 

få höra olika aktörers synpunkter och tankar mer djupgående. Vilket är något som 

inte hade varit möjligt i samma utsträckning om fokuset hade varit på den 

kvantitativa delen i och med uppsatsen tidsbegränsning.   

3.3 Planhandlingar och tidigare studier 
En betydande del av studien har bestått av att läsa och presentera en del av det som 

tidigare skrivits om ämnet. Dels för att bredda min egen kunskap men också som 

hjälp till intervjuerna och som grund för studiens resultat. De flesta av dessa källor 

har varit data som producerats av antingen staten eller av tjänstemän. Enligt 

Denscombe (2016) kan sådana typer av källor anses vara opartiska samt trovärdiga. 

Vilket troligtvis stämmer även i detta fall då ämnet som denna uppsats behandlar är 

så pass belyst och omdiskuterat att den typen av offentliga dokument rimligtvis fått 

mycket publicitet. Planhandlingarna som använts är mestadels kommunala och 

framtagna av Umeå kommun, bortsett från en som är framtagen av Västerbottens 

länsstyrelse. De planhandlingar som använts är de som på något sätt har att göra med 

bostadsförsörjning i Umeå och som tar upp frågor av relevans för studenter. Dessa är 

Umeå kommuns fördjupade översiktsplan för universitetsstaden, 

Bostadsförsörjningsprogram för 2013–2020 och 2017–2024 samt Västerbottens läns 

bostadsmarknadsanalys.  

Tillförlitligheten i det som hämtats från de olika planhandlingarna kan anses vara 

god eftersom de är framtagna av kommunen eller länsstyrelsen. Dessa bör ha en god 
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kännedom om hur man jobbar med det som studien handlar om, eventuella mål och 

nulägessituationer.  

3.4 Sekundärdata 
Tillsammans med de planhandlingar som studerats har sekundärdata använts för att 

besvara den första frågeställningen i denna studie. Dessa data är tagen i huvudsak 

från SCB men också från Umeå kommuns egen statistikdatabas. Det är sedan 

bearbetat i Excel för att presenteras i form av tabeller eller figurer. Trovärdigheten 

och tillförlitligheten hos kvantitativa data varierar beroende på hur exakta och 

konsekventa de är (Denscombe, 2016). I detta fall anses både delarna vara goda 

eftersom det i huvudsak är SCB som använts som källa till sekundärdatat.  

3.5 Etiska överväganden 
Denscombe (2016) skriver om de fyra huvudprinciperna för forskningsetik; att 

deltagarnas intresse ska skyddas, att deltagandet ska vara frivilligt och med samtycke, 

att jag som forskare ska jobba på ett ärligt och öppet sätt samt att följa den 

lagstiftning som finns. Dessa principer har legat till grund för denna studie, i 

synnerhet intervjuerna. Respondenterna har anonymiserats där det enda som 

framkommer är vilken aktör de representerar. All information som framkommit från 

intervjuerna har hanterats som konfidentiell, det är bara jag som tagit del av den råa 

och oredigerade versionen av materialet. Innan intervjuerna började informerades 

respondenterna om studiens syfte och vad deras roll i arbetet kommer vara samt lite 

om upplägget på själva intervjun. Bilaga 5 innehåller samtyckesblanketten som 

använts vid intervjuerna. Blanketten behandlar och förtydligar det som står skrivet i 

stycket ovan samt kontaktuppgifter till mig för att ge respondenterna möjligheten att 

höra av sig i efterhand vid behov.  
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4   REGIONALA OCH KOMMUNALA PLANHANDLINGAR  
I detta kapitel kommer det redogöras för olika planhandlingar som behandlar 

bostadsförsörjningen för studenter i Umeå på ett eller annat sätt.  

4.1 Fördjupade översiktsplanen för Universitetsstaden   
Den fördjupade översiktsplanen för universitetsstaden har som avseende att fungera 

som ram för utvecklingen av universitetsområdet och de närliggande områdena. En 

del av denna utveckling avser boende (Umeå kommun, 2013). Planen klarlägger vilka 

delar av området som är aktuella för exploatering till nya bostäder.  

Figur 1 visar den plankarta som blev antagen 2013 i samband med fördjupningen för 

universitetsstaden. Området gränsar mot de befintliga bostadsområdena Berghem, 

Ålidhem, Mariehem, Nydalahöjd, Tomtebo och Öbacka strand. De gula och orangea 

färgerna markerar ytor avsedda för stadsbebyggelse där bostäder ingår (Umeå 

kommun, 2013). Eftersom denna plan framtogs 2013 har en del av detta färdigställts i 

dagsläget, andra delar är i planeringsstadiet och vissa är ännu inte påbörjade.   

4.2 Bostadsförsörjningsprogram 

Umeå kommun har nyligen antagit en ny version av sitt bostadsförsörjningsprogram 

som sträcker sig mellan 2017–2024, den föregående versionen var ämnad för åren 

2013–2020.  Syftet med dokumenten är att se över och analysera den kommunala 

bostadsmarknaden för att skapa förutsättningar så alla i kommunen kan bo i goda 

bostäder (Umeå kommun, 2017). I dessa tillkännages det att det är bekymrande att 

delen som har det svårt att etablera sig på bostadsmarknaden växer, däribland 

studenter och unga. För att underlätta för dessa grupper ska en variation på både 

upplåtelseformer och storlekar på lägenheter eftersträvas, där byggande av 

hyresrätter ska uppmuntras från kommunens sida. I det senaste 

bostadsförsörjningsprogrammet kan man hitta följande; ”Kommunen ska i sin 

Figur 1 - Plankarta över universitetsstaden. Källa: Umeå kommun, 2013. Omarbetad 
av Filip Lantz.  
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översikts- och detaljplanering stödja utvecklingen av student och forskarbostäder 

för universitetens behov inom campusområdet. ” (Umeå kommun, 2017, s.12) som 

en åtgärd för bostadsförsörjningen till studenter. Utöver det nämns det inte något 

specifikt om studenter i sig i programmet utan det pratas snarare om ungas situation.  

Desto mer nämns det om studenter i det äldre bostadsförsörjningsprogrammet. Detta 

förklaras till viss del genom demografiska faktorer då åldersgruppen 19–24 var 

ovanligt stor under dessa år. Men denna utveckling kommer avta fram till början på 

2020-talet då det väntas vända igen på grund av den stora mängden nyfödda barn i 

början av 2000-talet (Umeå kommun, 2013). Behovet av bostäder var således större 

under dessa år i jämförelse med 2017 fram till nutid. Kommunen har identifierat att 

det är hyresrätter som är förstahandsvalet för majoriteten, samt att studenter 

tenderar till att vilja bo nära campus. Dessutom har man märkt att korridorrummen 

inte är lika populära längre utan det är boende med eget kök och badrum som 

efterfrågas mest hos de sökande (ibid).  

4.3 Västerbottens läns bostadsmarknadsanalys 
Västerbottens länsstyrelse genomför årligen en regional bostadsmarknadsanalys som 

ska kunna finnas som underlag till kommunala strategiska dokument och 

diskussioner. I sin analys nämner länsstyrelsen att hyrorna på delar av 

bostadsbeståndet samt för litet utbud av små lägenheter skapar problem för 

studenter på bostadsmarknaden. Umeå har sedan 2009 haft underskott på bostäder 

till studenter. Däremot är inte situationen lika ansträngd som den har varit eftersom 

det byggts många bostäder runt om campus de senaste åren (Länsstyrelsen 

Västerbotten, 2018). 
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5   BOSTADSUTBUDET OCH BOSTADSEFTERFRÅGAN  
I följande kapitel kommer statistik att presenteras. Statistiken kommer handla om 

bostadsbestånd i förhållande till mängden studenter. 

Inledningsvis för att sätta kommande statistik i ett bättre sammanhang presenteras 

utvecklingen av befolkningsmängden i Umeå kommun i tabell 1 nedan. Årtalet 1990 

är med är för att skapa en uppfattning om hur det utvecklats under en längre period. 

Under de åren som denna studie avser har befolkningen ökat med närmare 8000 

invånare där ökningen tilltagit från 2015 och framåt.  

Tabell 1 - Befolkningsutveckling i Umeå kommun. Källa: Umeå kommun 

Årtal 1990 2014 2015 2016 2017 2018 

Befolkningsmängd 91 085 119 613 120 777 122 892 125 080 127 119 

 

Tabell 2 nedan visar utvecklingen av studentbostäder i Umeå sedan 2014. Antalet 

bostäder som klassas som studentbostad har ökat med knappt 500 stycken under 

denna femårsperiod. Den enskilt största ökningen var mellan åren 2015–2016 följt av 

åren 2017–2018. Den allra största majoriteten av studentbostäder är koncentrerade 

nära campus inom en ett avstånd på två till tre kilometer. 

Tabell 2 - Antalet studentbostäder mellan 2014–2018. Källa: SCB. 

Årtal 2014 2015 2016 2017 2018 

Studentbostäder 5836 5832 6114 6121 6305 

  

I tabell 3 kan man se hur antalet helårsstudenter har ökat under samma tidsperiod. 

Mellan 2014 och 2018 har antalet helårsstudenter ökat med lite drygt 100 till antalet. 

Däremot fluktuerar utvecklingen mellan åren med minskningar och ökningar om 

vartannat.  

Tabell 3 - Antalet helårsstudenter mellan 2014–2018. Källa: Umeå statistikdatabas. 

Årtal 2014 2015 2016 2017 2018 

Helårsstudenter 16 854 16 726 16 762 17 279 16 975 

 

Som tidigare nämnt i denna studie föredrar många studenter att bo i vanliga 

hyresrätter utöver studentbostäderna. Statistiken som redovisas i figur 2 nedan visar 

hur antalet hyres- och bostadsrätter ökat från 2014 till 2018. Noterbart är att det 

finns en betydande större del hyresrätter än bostadsrätter i det befintliga 

bostadsbeståndet. Antalet hyresrätter vid senaste mätningen är drygt 22 000 

samtidigt som antalet bostadsrätter är knappt 15 000 till antalet. Förhållandet mellan 
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de två upplåtelseformerna är relativt lika om man jämför 2014 och 2018, vilket visar 

på en stadig ökning av båda typerna av bostäder under de senaste åren.  

Det har skett en växling i vilka upplåtelseformer som prioriteras. Figur 3 visar antalet 

nyproducerade hyres- respektive bostadsrätter mellan åren 2014–2018. 2014 var 

nivåerna relativt jämna men under 2015 byggdes det mer bostadsrätter än 

hyresrätter. Däremot har förhållandet skiftats helt från 2016 och framåt, då 

hyresrätterna prioriteras allt mer.  

Det är viktigt att förstå att denna statistik bara omfattar de nyproducerade 

lägenheterna varje år. En del av hyresbeståndet omvandlas till bostadsrätter varje år, 

dessa räknas inte med i ovanstående tabell.  
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Figur 2 - Totalt bestånd av hyres- och bostadsrätter i Umeå mellan 2014–2018. Källa: SCB 
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Figur 3 - Nyproducerade lägenheter efter upplåtelseformer i Umeå mellan 2014–2018. Källa: 
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6   INTERVJUER OCH ANALYS 
 

6.1 Tematisk analys 
Under den tematiska analysen har tre olika teman identifierats som varit 

återkommande under samtliga intervjuer. Dessa är problematik, tillvägagångssätt 

för att jobba med bostadsförsörjningen för studenter samt situationen idag. I 

följande kapitel kommer respondenterna att nämnas enligt följande; K1 = tjänsteman 

från kommunen, K2 = politiker från byggnadsnämnden, B = Bostaden och BG = 

Balticgruppen.  

6.1.1 Situationen idag 
Samtliga respondenter hade överensstämmande svar med hur de uppfattade 

bostadssituationen för studenter i dagsläget. De tycker att utveckling gått åt rätt håll 

och att det är bättre idag än vad det var för fem år sedan men att man däremot inte är 

där var man vill vara.  

”Ja den har blivit bättre de senaste åren kan vi väl se. En indikator på det här som 

vi ser är ju vårat kommunala bostadsbolag, att för ett par år sen hade dom 50 

tomma studentrum i mars – i år hade dom 150.” (K2)  

Citatet visar på ett exempel som talar för att trycket på bostäder till studenter har 

lättat en aning. Respondenten från Bostaden bekräftar det och menar på att det finns 

vakanser bland deras 3500 enkelrum i korridorer. Detta är dock under våren där det 

generellt inte är lika högt tryckt på studentbostäder, under hösten är situationen 

annorlunda. Något att ha i åtanke är det som studentbostadsföretagen nämner i sin 

rapport. Att korridorsboende är något som studenterna inte föredrar utan att det 

snarare är mindre lägenheter (Studentbostadsföretagen, 2016).  

De senaste tre åren har 20% av samtliga bostäder som byggts varit studentbostäder, 

vilket motsvarar ungefär 250–300 per år enligt (K1). Intressant nog stämmer dessa 

siffror inte riktigt överens med uppgifterna hämtade från SCB. En sådan ökning 

skulle innebära ett tillskott på 750–900 studentbostäder de senaste tre åren. Detta är 

inte fallet om man jämför med den data som presenteras i tabell 2. Umeå som 

studieort är hur som helst fortsättningsvis rödlistad i SFS årliga bostadsrapport (SFS, 

2018a). (K2) verkar också medveten om detta och nämner hösten som mer 

problematisk och kännetecknar problemet med att alla studenter inte kan vara säker 

på att få en bostad i början av sin studieperiod. Under höstmånaderna är vakanserna 

i studentrummen som återfinns i korridorerna knappa och det redan stora trycket på 

hyresrätter är ännu större.  

”Dock är det viktigt att vara medveten om att en rödlistad kommun som inte har 

kunnat erbjuda 1 student en bostad hamnar i samma klass som kommuner som inte 

kunnat erbjuda 500 studenter bostad, enligt de kriterier som man har uppställt för 

rödlistningen.” (K1) 

En viktig poäng som framkom i ena intervjun var att SFS kategorisystem fungerar på 

det sättet som citatet ovan beskriver. Kommunen har försökt få en uppfattning 



19 
 

angående var på skalan man befinner sig mer exakt och har varit i kontakt med 

studentkårerna på Umeå universitet men man har inte fått någon klarhet i detta ännu 

enligt (K1). SFS rapporterar dock in att läget har förbättrats för studenterna i Umeå 

under senare år då många studentbostäder byggts (SFS, 2018a) vilket 

överensstämmer med respondenternas syn på situationen om än den fortsättningsvis 

är ansträngd.  

”Ja alltså jag tror att här i Umeå så finns det i stort sett inga vakanser, jag tror inte 

någon har det. Det har alltid funnits ett stort behov och även fast det har byggts 

mycket här på senaste tiden så har vi inga vakanser i vårat hyresbestånd, det har vi 

inte.” (B) 

Citatet ovan syftar på lägenheter och inte korridorsrum. Bostaden äger majoriteten av 

hyresrätterna i staden (Umeå kommun, 2018a) och som respondenten är inne på så 

är det ett högt tryck på dessa trots att beståndet i kommunen ökat mycket under 

senaste tiden. Hyresrätterna är generellt sett således svårtillgängliga för studenter. 

Inte minst på grund av deras svaga ställning på bostadsmarknaden som enligt 

Boverket (2018d) leder till att de bli utkonkurrerade av andra grupper som också 

finner den typen av bostad attraktiv. 

En metod för att underlätta efterfrågan samt ta hand om de korridorsrummen som 

står tomma under perioder är att slå ihop dessa till mindre lägenheter. Bostaden äger 

cirka 3500 korridorsrum och nämner att de tror dessa har sin framtid bakom sig, 

vilket överensstämmer med det som nämns i bostadsförsörjningsprogrammet från 

2013 (Umeå kommun, 2013). En sådan omvandling av korridorsrummen skulle vara 

en anpassning i förmån till något som studenterna efterfrågar samt ett sätt att ta sig 

an en del av bostadsbeståndet som inte nyttjas på ett optimalt sätt.  

Balticgruppen som förvaltar och står för uthyrningen av de studentbostäder som 

finns på Tvisteområdet mycket nära universitetet menar att dessa bostäder varit 

extremt populära hos studenter. Trots att de är små till storleken har man eget kök 

och badrum, en riktig och fullskalig bostad i den meningen.  

”Eftersom vi har uthyrningen av dom så vet ju vi att varenda lägenhet i princip 

alltid är uthyrd och det berättar ju nånting. […] Nu har vi ju byggt flera hundra 

nya, men det har ju visat sig det att varenda ny etapp, alla lägenheter hyrs ut 

ögonblickligen.” (BG) 

Området har byggts upp etappvis och det har alltid funnits en oro inför varje ny etapp 

att marknaden skulle vara mättad. Det som istället har skett är att lägenheterna blivit 

uthyrda ögonblickligen. Däremot tror inte (BG) att det bara är nya studenter som 

flyttar in i lägenheterna utan att det är ganska många som byter till dessa lägenheter 

från korridorsboende.  

6.1.2 Tillvägagångssätt för att jobba med bostadsförsörjningen för 

studenter 
Bostadsfrågan i sig betraktas som väldigt viktig av samtliga respondenter, inte minst 

utifrån kommunens vision om en ökning till 200 000 invånare till år 2050. De olika 
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aktörerna samverkar med varandra och tillsammans med kommunen på ett flertal 

sätt. 

”Men sammanfattningsvis så är det ju mycket samverkan, samråd och 

diskussioner. Och det är bra tycker jag, det behövs verkligen för annars kan det bli 

jättejobbiga situationer. För det är så komplext med samhällsutveckling, det finns 

ingen som behärskar alla tangenterna.” (BG) 

Ofta kommer denna typ av samverkan in i ett väldigt tidigt skede i projekten för att 

kunna få alla parter på samma sida och sträva efter samma typ av utveckling. Detta 

kan skapa förutsättningar för att processerna ska gå snabbare när det kommer till 

bostadsbyggande exempelvis. Trots att aktörerna i sig är varandras konkurrenter 

anser (BG) att det behövs ännu fler aktörer på bostadsmarknaden i Umeå för att på 

ett bra sätt underlätta bostadsförsörjningen.   

”Det är nästan tvärtom, för att Umeå ska kunna utvecklas bra så behövs 

konkurrenterna. Det behövs nästan fler konkurrenter för det behövs så mycket 

kapital och kunskap.” (BG)  

Det behövs mer kapital och kunskap för att kunna dämpa den törst av bostäder som 

finns. I och med den stegrande befolkningsmängden sätts bostadsbyggandet på prov 

och det behövs ett större utbud, inte minst för studenter.  

Samtliga respondenter fick frågan om hur de jobbar med bostadsförsörjningen för 

studenter och gav ganska liknande svar. Bostadsaktörerna menar att man inte berör 

den frågan som en enskild sådan utan att med hjälp av blandad bebyggelse kan 

underlätta för både studenter och för andra grupper. Varken Bostaden eller 

Balticgruppen bygger specifika studentbostäder i dagsläget. Från kommunens sida 

handlar det mer om att ge verktygen till bostadsmarknaden för att jobba med denna 

fråga.  

”Studentgruppen lyfts i kommunens bostadsförsörjningsprogram men bostäder till 

dessa hanteras av den ordinarie bostadsmarknaden. I kommunens översiktsplan 

pekas Universitetsområdet ut som en plats där forskarbostäder och 

studentbostäder bör tillkomma. Vi har sett i några av våra undersökningar att 

studenter gärna bor så nära som möjligt sin studieplats.” (K1)  

I figur 1 kan man se dessa platser som är tänkta för utveckling och som till viss del 

redan har utvecklats runt universitetsområdet som citatet ovan syftar till. 

Kommunens intentioner verkar därför efterföljas. Trots att det som verkar vara 

eftersträvansvärt från bostadsaktörerna är en blandad bebyggelse nämner man 

studentbostäder och studentområden som speciella och mer enformiga. Troligen har 

det att göra med studenters önskan att bo nära universitetet samt att andra 

upplåtelseformer än hyresrätter är relativt ovanligt för gruppen. (BG) nämner att 

universitetsområdet och de närliggande bostadsområdena, livsmedelsbutikerna och 

IKSU har bildat en form av Bermudatriangel där majoriteten av studenterna bor och 

lever sina liv. I denna triangel har det under senare år tillkommit en hel del bostäder 

som underlättat för studenter att hitta en bostad.  
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Enligt (K2) håller de på med ett stort projekt för tillfället som rymmer ett par tusen 

enheter bostäder. Det handlar om en upprättelse av en detaljplan i närhet till 

universitetsområdet, med andra ord inom Bermudatriangeln, där både forskar- och 

studentlägenheter samt bostäder till en mer allmän målgrupp kommer rymmas. En 

blandad bebyggelse med andra ord, vilket är något bostadsaktörerna förespråkar 

också.  

” Vi försöker hålla det blandat, och det har varit en framgångsfaktor. Vi har ett 

blandat bestånd.” (B)  

Citatet speglar det som samtliga respondenter uttryckte, det ska finnas olika 

alternativ för studenterna. Vissa föredrar korridorsrum, vissa kollektivt boende och 

andra egna mindre lägenheter med eget kök och badrum. Detta är även något som tas 

upp i en av statens offentliga utredningar om ungas möjlighet till boende (SOU 

2007:14), det går inte bara att bygga studentbostäder i sig utan det behövs ett 

bostadsbestånd med variation. Förutom ungas möjlighet till boende är blandade 

typer av bostäder dessutom något som är önskvärt för att minska segregationen i 

samhället (Granath, 2018). Således är det ett gott tecken att bostadsaktörerna också 

har identifierat detta så de kan sträva mot samma utveckling och mål.  

6.1.3 Problematik  
Under intervjuerna har det påpekats en del problematiska aspekter från 

respondenternas håll, saker som försvårar deras tillvägagångssätt för att jobba med 

bostadsförsörjningen för studenter. Det handlar dels om lagar och regler och 

ekonomiska faktorer men också om de som faktiskt bor i studentbostäder i dagsläget 

utan att längre studera.  

”Det är ett problem. Vi satsar nu extra resurser för att gå genom det här 

[kvarboende som inte studerar] och vill ju helst få ned antalet till 0. Men den biten 

kan vi nog se har ökat, det har inte varit något högt antal förut.” (B)  

Att människor bor kvar i sina studentbostäder trots att man inte studerar längre är 

inte en helt ovanlig företeelse. Detta är ett problem som är känt sedan några år 

tillbaka och Bostaden försöker ta itu med denna problematik i och med deras stora 

bostadsbestånd. Bland annat görs mer frekventa studentprövningar på de boende 

samt att kvartersvärdarna har fått ett större ansvar gällande detta. Har man avsatta 

bostäder för studenter har man också ansvar att se till att det är studenter som är 

bosatta i dessa, vilket är något som (B) också tillkännager. Det är inte orimligt att 

anta att anledningen till att folk väljer att bo kvar är bristen på passande bostäder på 

den allmänna bostadsmarknaden.  

Byggandet av bostäder som ska vara ekonomiskt anpassade till studenter anges föga 

förvånande som en av de största utmaningarna hos bostadsaktörerna. Problemet 

återfinns inte bara för studenterna utan är ett generellt problem på hela 

bostadsmarknaden men blir extra påtagligt för de ekonomiskt svagare grupperna.   

”Alltså en utmaning alltid är ju det här med studenternas betalningsförmåga och 

sen har du byggkostnaderna och de byggregler som finns.” (BG) 
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De ökande byggnadskostnaderna och de regleringar som finns för nybygge av 

bostäder gör det knepigt för aktörer att tillfredsställa behovet av bostäder med 

billigare hyra. Ingen av respondenterna nämner något sätt att motverka detta utan 

det är helt enkelt en faktor som blir begränsande i deras jobb med 

bostadsförsörjningen för studenter. Enligt (K2) är deras största begränsning 

tillgången på erfaren personal och menar att de hade kunnat anställa ett halvdussin 

planarkitekter till men att det finns en gräns för hur snabbt de kan rekrytera.  

Själva planprocessen i sig är något som poängteras som en faktor som kan bli ett 

hinder, i synnerhet överklaganden. Denna problematik gör att det är svårt att hitta en 

kortsiktig lösning, man måste istället jobba långsiktigt mot att nå en acceptabel 

bostadssituation med hanterliga bostadsköer för studenter.  

”Alltså det är ju många projekt som tagit en väldans lång tid. […] Det är ju 

överklaganden som har gjort så det tagit många år att ta sig fram faktiskt.” (B) 

Dessa begränsningar är sådant som det finns lagstiftning kring och är därav 

någonting som de helt enkelt måste hantera och vara förberedda på, likt 

problematiken med ökande byggnadspriser. Resonemanget gällande lagstiftning och 

regleringar går att känna igen från det Granath (2018) menar på, att alla de krav som 

finns på bostadsbyggande är en faktor som saktar ner processen med att utöka 

bostadsbeståndet (se rubrik 2.6). Ett sätt som man jobbar med detta nämns dock 

vara den samverkan, samråd och diskussioner man har sinsemellan som nämndes 

tidigare. Detta leder till att man med hjälp av den initiala kommunikationen kan 

minimera riskerna för överklaganden längre fram i processen.  

6.2 Sammanfattning av intervjuerna  
Sammanfattningsvis uppdagades inte många väsentliga meningsskiljaktigheter 

gällande bostadsförsörjningen för studenter mellan de olika respondenterna. Både 

respondenterna från bostadsaktörerna samt kommunen hade liknande syn på hur 

situationen ser ut idag och hur den utvecklats under de senaste fem åren. Att de delar 

uppfattning gällande den befintliga situationen är lovande och underlättar mest 

troligast arbetet framåt.  
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7   DISKUSSION 
 

7.1 Bostadsmarknaden för studenter och unga 
Bostadsmarknaden för studenter och övriga unga är något som inte alltid är helt lätt 

att skilja åt, det är inte ovanligt att de benämns och kategoriseras tillsammans. Detta 

har varit ett genomgående tema under hela denna studie och är något som måste tas i 

beaktande när statistik och annan data om dessa två grupper redovisas och 

diskuteras. Som tidigare nämnt är majoriteten av de som börjar studera på högskola i 

tidig 20-årsålder (SCB, 2018). En stor del av gruppen studenter är således individer 

som också skulle kunna kategoriseras in under unga också. Det finns också en 

betydande del studenter som är lite äldre där det inte är orimligt att anta att de 

hunnit etablera sig en aning på bostadsmarknaden sedan innan sin studietid och 

eventuellt har större ekonomiska besparingar att tillgå. Gruppen studenter är således 

en väldigt diversifierad skara människor med helt olika bakgrunder och 

förutsättningar sinsemellan. Det är därför viktigt att notera och understryka det 

Sveriges förenade studentkårer skriver om, att bostadsmarknaderna på högskoleorter 

bör erbjuda bostäder till en väldigt heterogen målgrupp (SFS, 2017). Detta kan 

innebära en blandning av upplåtelseformer, bostäder i olika storlekar och former. 

Detta verkar vara något som både kommunen och de kontaktade bostadsaktörerna i 

Umeå är medvetna om i och med det som framkommit av intervjuerna.  

Listerborn (2018) är inne på att bostadsmarknaden kan förklaras som någonting med 

två olika ansikten utåt. En marknad som präglas av valfrihet och en som präglas av 

bostadsbrist. Studenter är en av de grupper som får ta del av det ansiktet som 

utstrålar bostadsbrist. Bristen på passande bostäder till denna grupp har skapat en 

oro i de flesta större studieorterna i landet under flera år, inte minst Umeå (SFS, 

2018a). Det ska inte bara finnas nog med passande bostäder, de ska dessutom ha en 

respektabel hyra. Av studien har det framkommit att detta är något som de berörda 

bostadsaktörerna tycker är ett av de knepigare problemen att jobba med. Att jobba 

med tillväxt via nybyggnation är dock inte en lösning på problemet resonerar 

Listerborn (se rubrik 2.2). I Umeå kan man dock se försök till att börja lösa detta på 

andra sätt än nybyggnation också. Ett exempel är hur man ser över befintliga 

korridorsrum och vill göra om dessa till mindre lägenheter istället.  

7.2 Har situationen förbättrats eller inte? 
Av studien att bedöma finns det inte mycket att peka på som visar på att situationen 

skulle ha förvärrats under de senaste fem åren. Samtliga respondenter vid 

intervjuerna menade att situationen antingen är god eller att den åtminstone har 

förbättrats under den period studien avser täcka. Det resonemanget verkar inte 

orimligt vid en första jämförelse med statistiken som redovisas under rubrik 5. I 

tabell 1 och 2 kan man se hur antalet studentbostäder ökat i antal från 2014 till 2018 i 

en större grad än vad antalet studenter har gjort. Det finns dessutom ett relativt stort 

utbud av vanliga hyresrätter i Umeå. Förvisso nyttjas dessa av samtliga medborgare 

men som studien visat är detta också en populär boendeform för studenter 

(Studentbostadsföretagen, 2016). Från 2014 har fokuset i bostadsbyggandet av 
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flerbostadshus i staden skiftat till att majoriteten av ny bebyggelse är hyresrätter, 

något som kan tänkas underlätta situationen ytterligare. Att till och med Sveriges 

förenade studentkårer, SFS, i deras senaste rapport gått ut med att situationen med 

bostadsförsörjningen för studenter i Umeå har förbättrats på senare år (SFS, 2018a) 

illustrerar att utvecklingen går åt rätt håll. Att respondenterna uttrycker en bättre 

situation angående bostadsförsörjningen för studenter anses därför inte förvånande. 

Befintliga rapporter och statistik tyder och stärker det som sagts. Således har nog 

bristen på bostäder för studenter nått sin topp och är tillbaka mot en jämnare balans 

och i dagsläget ser framtiden ljus ut. Det stora projektet som representanten från 

byggnadsnämnden tog upp visar hur man fortsätter satsa på boenden anpassade för 

studenter kommande år. 

Men det finns några infallsvinklar som är värda att ta upp. Dels det faktum att Umeå 

fortfarande är en rödlistad studieort, att inte kunna erbjuda bostäder till alla innebär 

att man möjligtvis går miste om studenter, vilket hämmar utvecklingen av 

kommunen, staden och universitetet. Som ena respondenten från kommunen var 

inne på finns det förvisso begränsningar i SFS kategoriseringssystem. Detta har gjort 

det svårt att veta mer exakt hur man ligger till, hur många studenter varje hösttermin 

som inte kan hitta en egen bostad. Att vara rödlistad kan därför låta värre än vad det 

egentligen är.  I dagsläget tyder det dock på att rödlistningen är betydligt lindrigare 

än vad den var för fem år sedan, baserat på det som presenterats i denna studie.  

Det kan också nämnas att lite mer än hälften av det befintliga beståndet av 

studentbostäder är korridorsrum. Tidigare i studien nämndes det att endast 15% av 

Sveriges studenter aktivt hade valt att bosätta sig i korridorsrum om man hade fått 

möjligenheten att välja (Studentbostadsföretagen, 2016). Att korridorsrum inte är 

lika eftertraktade längre verkar också vara något som de intervjuade har uppfattat 

och som dessutom tas upp i kommunens bostadsförsörjningsprogram för åren 2013–

2020 (Umeå kommun, 2013). När Bostaden intervjuades framkom det dessutom att 

150 rum stod tomma för tillfället, det är dock viktigt att poängtera att den siffran med 

största sannolikhet kommer minska till noll när höstterminen börjar och trycket är 

som störst på bostäder igen. Att 150 rum stod lediga kan istället tolkas som ett kvitto 

på att det är en boendeform som inte är så eftertraktad längre och som studenter 

hellre är utan ifall det är möjligt. Därav kan det anses problematiskt att beståndet av 

korridorsrum är så pass stort. Under denna studies gång har det blivit ganska 

självklart att korridorsboende inte är lika attraktivt som det en gång var. Detta 

innebär att en stor del av studentbostäderna är bostäder som studenterna möjligtvis 

inte anser vara lockande att bo i. Även om inga studenter har berörts eller intervjuats 

i denna studie finns det skäl att tro att detta stämmer. Dels utifrån det som tidigare 

skrivits om ämnet men också det som framkom under intervjun med representanten 

från Balticgruppen. Att de som flyttar in i deras lägenheter inte nödvändigtvis är nya 

studenter, det kan även vara studenter som kommer från boende i korridorer.  

Om studenter har den möjligheten att flytta från ett boende till ett annat som 

Balticgruppen beskriver kan man fråga sig om det verkligen finns en bostadsbrist för 

gruppen. Ett definitivt svar på den frågan kommer inte denna studie kunna ge men 
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det finns några saker värda att poängtera dock. Dels att det är viktigt att förstå hur 

studenters bostadsmarknad fluktuerar beroende på vilken termin det är. På 

vårterminerna är det långt ifrån lika högt tryck på bostäder som det är på 

höstterminerna. Delar av studentbostadsbeståndet kan därför stå tomma på våren 

men vara efterfrågade på hösten. Vilket kan anses vara en otacksam situation för 

bostadsaktörerna som äger fastigheterna. Det är också viktigt att förstå att i och med 

studentbostäder så har studenter tillgång till en unik bostadsmarknad. Det vill säga 

en bostadsmarknad där de inte konkurrerar med andra än studenter. Om man jämför 

tabell 2 och 3 (se rubrik 5) med varandra så ser man dock att antalet studentbostäder 

motsvarar mindre än hälften av antalet helårsstudenter. Trots den unika situationen 

med studentbostäder finns det således rimligtvis ett stort behov av bostäder från den 

vanliga bostadsmarknaden också. 

Avslutningsvis är den genomgående uppfattningen, från början till slut, att 

studenters förutsättningar att hitta boende har förbättrats under de senaste fem åren. 

Kommunens och bostadsaktörernas arbete har således varit framgångsrikt. 

Bostadsutbudet har ökat, både när det gäller studentbostäder och det allmänna 

bostadsbeståndet. Det ökade beståndet i den så kallade Bermudatriangeln är 

sannolikt den största anledningen till varför situationen upplevs betydligt mer 

positivt i dagsläget. Statistiken visar också att det satsas mycket på hyresrätter i 

kommunen vilket är lovande för studenter och att kommunens uppmuntran till att 

bygga hyresrätter efterföljs. Antalet helårsstudenter har inte ökat nämnvärt mycket 

vilket innebär att bostadsefterfrågan från studenternas sida ligger på ungefär samma 

nivå i dagsläget som 2014. Däremot har befolkningen i allmänhet ökat i Umeå så 

efterfrågan på den allmänna bostadsmarknaden är större, vilket kan påverka 

studenters möjlighet att hitta bostäder. Även om förutsättningarna för studenter 

blivit bättre finns en del utmaningar kvar. Det tillgängliga bostadsbeståndet måste 

öka ännu lite till för studenter för att nå en situation med acceptabla köer som skulle 

innebära en större säkerhet att kunna få ett eget boende under den första terminen. 

Kanske är framtida och pågående planer för mer bostäder inom Bermudatriangeln 

lösningen på detta? En ännu större utmaning anses dock vara att försöka matcha 

utbudet som finns efter studenternas behov och önskemål. Trots att denna studie inte 

berört studenters åsikter och deras uppfattningar verkar den gemensamma 

uppfattningen vara att korridorsrum är en boendeform med framtiden bakom sig.  

7.3 Vidare forskning 
Denna studie har riktat in sig på hur bostadsförsörjningen utvecklats för studenter 

under de senaste fem åren, men under arbetets gång har andra intressanta aspekter 

framkommit. Synvinklar som hade varit kompletterande och vidareutvecklat denna 

studie men som på grund av tidsbristen inte kunnat följas vidare.  

Det hade därför varit intressant att genomföra en kvalitativ studie baserat på 

studenternas uppfattningar och önskemål om det befintliga bostadsbeståndet i Umeå 

och hur de tycker att det matchar deras önskemål och krav. Samt att utifrån Umeå 

kommuns vision om 200 000 invånare innan 2050 studera hur bostadsförsörjningen 

för studenter utvecklas av en sådan typ av expansion. 



 

 
 

SAMMANFATTNING 
Syftet med denna uppsats var att belysa utvecklingen av bostadsförsörjningen för 

studenter i Umeå de senaste fem åren. För att få en ordentlig bild av problematiken 

på både lokal och nationell nivå började arbetet med en genomgång av tidigare 

studier och forskning. För att uppnå studiens syfte har även, bortsett från 

litteraturgenomgången, statistik använts och intervjuer utförts som båda varit vitala 

delar för studiens resultat.  

Studien resulterade i en överensstämmande bild från samtliga parter inblandade att 

situationen med studenters bostadsförsörjning har förbättrats under senaste fem år. 

Trots att det som sägs i intervjuer, till viss del, är andra människors subjektiva 

uppfattningar och tolkningar anses det i detta fall vara befogade uttalanden. Vid en 

jämförelse mellan det som sagts i intervjuerna och den presenterade statistiken 

tillsammans med det framtagna materialet från planhandlingarna ser man att 

uttalandena stämmer överens med verkligheten. Sveriges förenade studentkårers 

uttalande om att situationen för studenter har förbättrats i Umeå understryker detta 

ytterligare.  

Trots den förbättrade situationen idag menar bostadsaktörerna och kommunen att 

man inte är där man vill vara ännu. Det finns fortfarande studenter som inte kan få 

ett eget boende innan första terminen är slut. Man kännetecknar också boendefrågan 

för unga och studenter som problematisk utifrån att det är svårt att bygga nya 

bostäder på ett kostnadseffektivt sätt som ska kunna passa en grupp med mindre 

plånbok.  

Beståndet har ökat och förutsättningarna att hitta en bostad har som sagt blivit 

bättre, men i och med den höga andelen korridorsrum som finns i bostadsbeståndet 

är en stor del av bostäderna sådana som anses oattraktiva hos studenterna. Detta är 

något som går att känna igen över hela landet, som studentbostadsföretagen skrev i 

sin rapport. Att bedöma av det som sagts i bostadsförsörjningsprogrammet och det 

som framkom under intervjuerna är detta också något som man är medveten om i 

Umeå och en kommande utmaning att hantera.   
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Bilaga 1, Intervjufrågor Umeå kommun 
• Hur fungerar samarbetet rörande studenters bostadsförsörjning med andra 

nyckelaktörer i kommunen? Vilka är nyckelaktörerna?  

 

• Hur jobbar ni i dagsläget för att förbättra situationen med bostadsförsörjningen för 

studenter? 

 

• Upplever ni att det är några faktorer som begränsar er i detta arbete? I så fall vad?  

 

• Hur tror ni att regeländringarna kring investeringsstödet för hyres- och 

studentbostäder kommer påverka marknaden i staden? 

 

• Hur bedömer ni att tillgången på bostäder för studenter är idag? 

 

• I Umeå finns det olika varianter av studentboenden. Lägenheter med ett rum och 

kök/pentry, större lägenheter och korridorrum bland annat. Vilken eller vilka typer av 

bostäder borde prioriteras framöver enligt er? 

 

• Översiktsplanen nämner en fördubbling av antalet boende kring universitetsområdet. 

Hur jobbar man med detta med hänsyn till att locka studenter till staden samt 

bostäder för samtliga? 

 

• En av åtgärderna i bostadsförsörjningsprogrammet 2017–2024 lyder så här; 

Kommunen ska i sin översikts- och detaljplanering stödja utvecklingen av student- 

och forskarbostäder för universitetens behov inom campusområdet. Vad innebär det 

mer konkret och hur kan det ta form i praktiken? 

 

• Hur tycker ni att bostadsförsörjningen för studenter har utvecklats under den senaste 

femårsperioden? 

 

• Hur bedömer ni behovet av studentbostäder under kommande fem år?   

 

• Finns det något ni skulle vilja tillägga eller känner att ni inte fått sagt?  



 
 

 Bilaga 2, Intervjufrågor Bostaden 
• Hur fungerar samarbetet med kommunen rörande bostadsförsörjningen för 

studenter? 

 

• Har ni någon form av samarbete med andra nyckelaktörer i staden rörande 

studenters bostadsförsörjning? I så fall vilka aktörer?  

 

• Hur bedömer ni att tillgången på bostäder för studenter är idag? 

 

• Hur jobbar ni i dagsläget för att förbättra bostadsförsörjningen för studenter? 

 

• Upplever ni att det är några faktorer som begränsar er i detta arbete? I så fall vad? 

 

• Tror du regeländringarna kring investeringsstödet för hyres- och studentbostäder 

kommer påverka ert byggande i framtiden? 

 

• Hur tycker ni att bostadsförsörjningen för studenter har utvecklats under den senaste 

femårsperioden? 

 

• Hur ser era framtidsplaner ut beträffande investeringar i bostäder för studenter? 

 

• I Umeå finns det olika varianter av studentboenden. Lägenheter med ett rum och 

kök/pentry, större lägenheter och korridorrum bland annat. Vilken eller vilka typer av 

bostäder borde prioriteras framöver enligt er? 

 

• Enligt bostadsförsörjningsprogrammet äger ni 90% av kommunens studentbostäder 

och majoriteten av hyresrätterna i kommunen. Fluktuerar uthyrningen av dessa 

mycket under året eller står de sällan tomma?  

 

• Hur hanterar ni boende som bor kvar i lägenheterna trots att de inte pluggar längre? 

Upplever ni detta som ett problem? 

 

• Hur ställer ni er till uthyrning i andrahand i era bostäder?  

 

• Finns det något ni skulle vilja tillägga eller känner att ni inte fått sagt? 

  



 
 

Bilaga 3, Intervjufrågor Balticgruppen 
• Har ni något samarbete med kommunen rörande studenters bostadsförsörjning? Hur 

ser det ut i så fall? 

 

• Har ni någon form av samarbete med andra nyckelaktörer i staden rörande 

studenters bostadsförsörjning? I så fall vilka aktörer? 

 

• Hur bedömer ni att tillgången på bostäder för studenter är idag? 

 

• Hur jobbar ni i dagsläget för att förbättra bostadsförsörjningen för studenter? 

 

• Upplever ni att det är några faktorer som begränsar er i detta arbete? I så fall vad?  

 

• Tror du regeländringarna kring investeringsstödet för hyres- och studentbostäder 

kommer påverka ert byggande i framtiden? 

 

• Hur tycker ni att bostadsförsörjningen för studenter har utvecklats under den senaste 

femårsperioden? 

 

• Hur ser era framtidsplaner ut beträffande investeringar i bostäder för studenter? 

 

• I Umeå finns det olika varianter av studentboenden. Lägenheter med ett rum och 

kök/pentry, större lägenheter och korridorrum bland annat. Vilken eller vilka typer av 

bostäder borde prioriteras framöver enligt er? 

 

• Efter Bostaden är ni dem som äger mest studentbostäder i kommunen. Fluktuerar 

uthyrningen av dessa mycket under året eller står de sällan tomma? 

 

• Hur hanterar ni boende som bor kvar i lägenheterna trots att de inte pluggar längre? 

Upplever ni detta som ett problem? 

 

• Hur ställer ni er till uthyrning i andrahand i era bostäder? 

 

• Finns det något ni skulle vilja tillägga eller känner att ni inte fått sagt? 

  



 
 

Bilaga 4, Intervjufrågor Byggnadsnämnden 
• Hur bedömer ni att tillgången på bostäder för studenter är idag? 

 

• Vilket ansvar har politiken för att jobba mot bostadsförsörjningen för studenter? Finns 

det några speciella målsättningar? 

 

• En av åtgärderna i bostadsförsörjningsprogrammet 2017–2024 lyder så här; 

Kommunen ska i sin översikts- och detaljplanering stödja utvecklingen av student- 

och forskarbostäder för universitetens behov inom campusområdet. Hur ställer ni er 

och jobbar i hänsyn till det här? Vad innebär det mer konkret och hur kan det ta form i 

praktiken? 

 

• Finns det några faktorer eller omständigheter som begränsar er i arbetet med detta? 

 

• Påverkar den bostadspolitik som för närvarande förs bostadsförsörjningen för 

studenter? 

 

• I Umeå finns det olika varianter av studentboenden. Lägenheter med ett rum och 

kök/pentry, större lägenheter och korridorrum bland annat. Vilken eller vilka typer av 

bostäder borde prioriteras framöver enligt er? 

 

• Hur tror ni att regeländringarna kring investeringsstödet för hyres- och 

studentbostäder kommer påverka marknaden i staden? 

 

• Ställer ni några politiska krav för hur bebyggelse ska ske? Exempelvis fördelning 

mellan upplåtelseformer eller liknande?  

 

• Finns det något ni skulle vilja tillägga eller känner att ni inte fått sagt? 

 

  



 
 

Bilaga 5, Formulär för medgivande 

 

Formulär för medgivande 

Denna intervju är en del av mitt examensarbete. Arbetet markerar slutet för mina studier vid 

Umeå universitet och samhällsplanerarprogrammet. Syftet med arbetet är att undersöka hur 

bostadsförsörjningen för studenter har utvecklats i Umeå stad under de senaste fem åren. 

Målet med studien är att få en uppfattning åt vilket håll utvecklingen är på väg samt att se hur 

aktörer och kommunen jobbar med problemet.  

Intervjun består av frågor som handlar om era tillvägagångssätt, eventuella samarbeten och 

framtidstankar när det kommer till bostadsförsörjningen för studenter i Umeå. Dina svar 

kommer användas som en bidragande och vital del av studiens resultat. När resultaten 

presenteras kommer du som person förbli anonym om inget annat önskas.  

Intervjun kommer genomföras och, med ditt samtycke, spelas in. Allt oredigerat material 

kommer endast hanteras av författaren, Filip Lantz. Studien kommer i sin slutgiltiga form 

laddas upp och finnas tillgänglig på portalen DiVA som en kanditatuppsats i mitten av juni 

2019.  

Du har rätt att närsomhelst avbryta intervjun och dra tillbaka ditt medgivande. Du behöver 

heller inte känna dig tvingad att svara på någon av frågorna.  Om du i efterhand vill dra 

tillbaka ditt beslut ombedes du att snarast möjligt kontakta mig, se kontaktuppgifter nedan. 

Ansvarig:Filip Lantz.  

Telefonnummer: 070 – 278 40 22  

Mailadress: fillel@hotmail.se  

-----------------------------------------------Riv av här----------------------------------------------------- 

 Jag ger mitt medgivande till att intervjun spelas in och att informationen jag förser dem med 

används i dennes fortsatta arbete. 

 Jag ger mitt medgivande till att eventuellt bli kontaktad i ett senare skede av projektet för att 

svara på frågor eller eventuella oklarheter.  

 

Telefonnummer    Mailadress 

_____________________   _____________________ 

Underskrift      

 

_____________________ 

 

Namnförtydligande                                                                                       Ort och datum 

_____________________    _____________________ 

mailto:fillel@hotmail.se

