
Marknaden för studentbostäder i
universitets- och högskoleregioner

Lars Westin

Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet

 Report :





Marknaden för studentbostäder i
universitets- och högskoleregioner

Lars Westin

Centrum för regionalvetenskap, Umeå universitet

Typsnitt: Garamond (Adobe)

 Report :
 ---
 –

; Umeå universitet;  Umeå
Tel.: -. Fax: -.
E-post: regional.science@cerum.umu.se
www.umu.se/cerum

mailto://regional.science@cerum.umu.se
http://www.umu.se/cerum




UMEÅ UNIVERSITET 
CERUM 
Centrum för regionalvetenskap 

 

UMEÅ UNIVERSITY
CERUM

Centre for Regional Science
 

 

MARKNADEN FÖR STUDENTBOSTÄDER I 
UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLE-
REGIONER*

 

Docent Lars Westin, CERUM 

25 februari 2004 

 

1. INLEDNING 

Vem bär ansvaret för att studenter vid svenska universitet och högskolor erbjuds 

ett ändamålsenligt boende?1 Med den högre utbildningens snabba expansion 

aktualiseras frågan vid så gott som varje terminsstart. Bostadsköer uppstår 

givetvis under perioder när nya universitet etableras eller en snabb expansion 

sker inom befintliga utbildningar. Men obalanser med vakanser rapporteras även 

så snart utbildningsutbudet stabiliserats eller tillströmningen av studenter stannar 

upp. Debatten handlar om vilka som bär ansvaret för bostadsbyggandet, för 

studenternas betalningsförmåga, hyressättningen och för vakansriskerna?  

                                           
* Denna rapport redovisar ett projekt om studentbostadsmarknaden som är finansierad av SABO och drivs av 

dess Studentbostadsråd. Författaren vill tacka deltagarna i Studentbostadsrådet, Margareta Granström, SABO 
samt Åke E. Andersson, KTH samt forskarseminariet vid CERUM för värdefulla synpunkter på tidigare 
versioner av rapporten.  
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Över statsbudgeten satsas idag betydande summor på att öka både gymnasie-

elever och vuxnas tillgänglighet och övergång till högre utbildning. Staten regle-

rar även via studiemedelssystemet och hyreslagstiftningen flertalet studenters 

betalningsförmåga för boende och därmed indirekt nivån på bostadsefterfrågan. 

Ansvaret för utbudet av bostäder ligger däremot huvudsakligen på de lokala 

fastighetsmarknaderna och, via planmonopolet, på kommunerna. Fastighets-

marknaden är dessutom kraftigt påverkad av tidigare och nuvarande statlig bo-

stadspolitik.  

Kan fastighetsmarknaden och kommunerna, huvudsakligen via sina allmän-

nyttiga bostadsföretag, inom dessa statliga ramar lösa studenternas bostadsbehov 

på ett tillfredställande sätt? Är det studiemedelssystemet, bostadspolitiken eller 

till och med själva utbildningspolitiken som hindrar de lokala aktörerna att fylla 

sin uppgift? Eller ligger ansvaret för bostadsfrågan istället hos aktörerna på det 

lokala planet? Borde universiteten eller till och med studenterna själva ta ett 

större ansvar för sitt boende? Kanske indikerar de kraftiga svängningarna på 

studentbostadsmarknaden att det i praktiken saknas en lösning som tillfullo till-

fredställer samtliga parter? Svaren på dessa frågor beror givetvis på vilken bety-

delse man ger bostadssituationen när det gäller möjligheten att rekrytera 

studenter till högre utbildning.   

Syftet med denna uppsats är att diskutera avvägningen mellan studentrekryte-

ring, kötid, vakansgrad och boendekvalité på universitets- och högskoleorterna. 

Den övergripande frågeställningen gäller vilka intressenter som har ansvaret, hur 

resursfördelningen påverkas och vilka som bär riskerna. En följdfråga, som här 

endast kommer att beröras ytligt, är om studie- och bostadsfinansieringssystemet 

behöver utvecklas så att samhällsekonomisk effektivitet kan uppnås samtidigt 

                                                                                                                                    
1 I den följande texten omfattar analysen genomgående all högre utbildning, även där språkliga skäl motiverar att  

enbart endera universitet eller högskolor nämns explicit.  
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som studenterna erbjuds lämpliga bostäder under studietiden? Slutligen presen-

terar vi en kortfattad checklista för den som vill analysera den egna student-

bostadsmarknaden.   

Rapporten har följande disposition. I avsnitt [2] diskuterar vi vilka aktörer som 

är studentbostadsmarknadens intressenter samt försöker identifiera studentbo-

stadsmarknadens särdrag. I avsnitt [3] studerar vi studentbostadsmarknadens 

efterfrågesida för att därefter behandla utbudssidan i avsnitt [4]. Kommunala 

gränser är inga hinder för studenternas efterfrågan på bostäder, varför vi i avsnitt 

[5] tar upp de speciella förhållanden som råder inom kommunövergripande 

pendlingsregioner. Vår checklista presenteras i avsnitt [6] varefter rapporten 

avslutningsvis sammanfattas i avsnitt [7].    

       

2. STUDENTBOSTADSMARKNADENS INTRESSENTER 
OCH STUDENTBOENDETS SÄRDRAG 

Om en utgångspunkt för utbildningspolitiken är att boendet inte på något sätt ska 

bilda en restriktion för valet av utbildning eller för valet av högskola är givetvis 

situationen idag mindre tillfredställande. På flera högskoleorter uppstår vid 

terminsstarten köer, medan studenter på andra orter erbjuds bostäder direkt på 

marknader som kännetecknas av vakanser.  

Vakanser och köer signalerar obalanser på marknaden för studentbostäder. 

Dessa obalanser är en del av den relativt prisstela bostadsmarknadens signal-

system och ofta rör det sig om samtidiga obalanser på andra delar av bostads-

marknaden som spiller över till studentboendet. Vakanser och köer ger därmed 

bostadsföretagen direkta incitament att anpassa beståndet av olika bostadstyper 

på en marknad där signaler via snabba prisjusteringar delvis är förhindrade.     
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Samtidigt kännetecknas marknaden för studentbostäder av betydligt större om-

sättning och kraftigare terminsbaserade fluktuationer än övriga delar av 

bostadsmarknaden. Vakanser och köer tenderar att ersätta varandra snabbare 

inom ett studentbostadssegment än i övriga bestånd. Men vakanser och köer kan 

även uppträda samtidigt i olika bostadssegment på en högskoleort. En viktig 

förklaring är givetvis att studentens möjlighet att välja mellan olika högskolor 

gör att studerandetillströmningen inför en enskild termin på en given högskole-

ort blir svårbedömd. .  

En närmare analys visar att obalanserna på studerandemarknaden rör sig längs 

två olika tidsskalor. För det första finns ett behov att anpassa bostadsutbud och 

hyror till den långsiktiga utvecklingen av antalet utbildningsplatser och studen-

ternas efterfrågan på bostäder på en högskoleort. Sker inte detta uppstår struk-

turellt betingade obalanser.  

För det andra uppstår terminsbaserade obalanser som orsakas av skillnaden 

mellan antalet nya studenter i början av en termin och antalet studenter som av-

slutat sina studier föregående termin. Många av dessa lämnar sina lägenheter 

direkt, men andra stannar även kvar en tid, vilket ger en eftersläpning in på föl-

jande termin.  

Det skulle kunna vara så att valet av bostad är det helt avgörande samhälls-

ekonomiska kriteriet för att uppnå målet om ”ett effektivt resursutnyttjande vid 

högskolorna”. Då är det givetvis möjligt att bygga en sådan stock av bostäder på 

varje högskoleort att alla studenter erbjuds sitt förstahandsval direkt vid studie-

starten.  

Problemet är att om alla köer avskaffas till den ordinarie bostadsstocken vid 

terminsstarten ökar med stor sannolikhet vakansgraden på högskoleorter med 

stabilt utbildningsutbud under terminens andra hälft. Kostnaden för dessa möj-
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liga vakanser ska då ställas mot den effektivitetsvinst som ges av att varje 

student studerar vid den utbildning och i den stad som i övrigt är bäst för denne.  

Ytterst gäller frågan givetvis vem som ska bära den riskpremie ett möjligt över-

utbud medför. Ett särskilt stöd (statligt, kommunalt eller från universiteten) till 

byggande och drift av studentbostäder är ett möjligt sätt att reducera fastighets-

ägarens risk. En konsekvens av ett sådant stöd kan vara att någon av dessa 

intressenter själv åtar sig fastighetsägarens roll.  

Ett annat alternativ är att via studiemedel eller andra låneformer ge studenterna 

en betalningsförmåga som täcker fastighetsägarens riskpremie, som därmed 

skulle bakas in i den ordinarie hyran. Ingen av metoderna är naturligtvis helt in-

vändningsfri.  

 Man kan, som ett tredje alternativ, hävda att varje högskola och den kommun 

högskolan är lokaliserad i av egenintresse borde erbjuda ett gott boende för att 

attrahera studenter och de positiva direkta och indirekta effekter de ofta innebär 

för stadsregionen. Men det innebär knappast att varje vakansgrad kan motiveras 

i en samhällsekonomisk eller kommunalekonomisk kalkyl i varje kommun. Där-

emot kan knappast heller alltför långa köer tolereras vid terminsstarterna, om 

inte förmågan att skaffa bostad ska ses som en del av antagningsförfarandet.  

I praktiken leder köbildning till att den egna universitetskommunens medbor-

gare, framförallt dess ungdomar, ges ett försteg till utbildning framför personer 

från andra kommuner samt att de som kan konkurrera på bostadsrätts- och 

villamarknaderna ges företräde före övriga studenter. Ytterst kan därmed brister 

på bostadsmarknaden vid terminsstart eller under hela utbildningsperioden leda 

till att övergripande mål för rekryteringen till högre utbildning i Sverige inte 

uppnås.  
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Vem bär då ansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas? Vid diskussioner om läget 

på studentbostadsmarknaden enas dessvärre de samlade parterna alltför ofta 

enbart om att frånvarande parter bär allt ansvar och att dessa även bör finansiera 

de åtgärder som föreslås.  

Det finns därför skäl att här diskutera studentbostadsmarknadens aktörer och 

vilka intressen de representerar. Av tabell 1 framgår vilka de centrala aktörerna 

är eller kan vara, och vilka uttalade samt ej uttalade intressen de representerar. 

Som framgår av tabellen har både ett ”officiellt” intresse samt ett mer nära-

liggande intresse angivits. I en förhandlingsdiskussion eller vid andra samtal är 

det angeläget att värdera aktörernas agerande utifrån sådana intressen. En 

grundläggande intresseanalys kan indikera under vilka förutsättningar det är 

möjligt att påverka aktörernas ståndpunkter.  

Tabell 1.  Intressenter på marknaden för studentboende. I högra kolumnen 
har varje intressents officiella intresse angivits tillsammans med 
ett tänkbart mer maktrelaterat intresse. 

Intressent Intressen 

Staten via regerings-
bärande partier 

Sveriges attraktivitet: Inkomster, köpkraft, väl-
färdsfördelning, företagande och humankapita-
lets tillväxt i Sverige. 

Regeringsmaktens fortbestånd 

Universitetet/högskolan Forskning, utbildning och den tredje uppgiften: 
Student- och forskarrekrytering, nätverk. 
Universitetsledningens maktposition   

Fastighetsägarna Avkastning: hyresgäster och hyresintäkter under 
tiden för innehav 
Värdestegring på hela fastighetsbeståndet 

Byggbolagen Avkastning: lönsamhet vid byggande av bostä-
der som kunderna efterfrågar 
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Mycket och jämnt byggande samt externalise-
ring av kostnader 

Övriga näringslivet Avkastning: kundnytta, personalrekrytering, in-
novationer och köpkraft 
Externalisera kostnader 

Stadsregionens kommu-
ner  

Attraktivitet: inkomster, köpkraft, företagande, 
humankapitalets tillväxt i regionen 
Bevarad makt över kommunstyrelsen  

Studentkåren Medlemsvärde: effektiva studier 
Bevarad makt över studentkåren 

Studenten Effektiva studier: boende och studiemiljö  
Låg hyra per kvadratmeter  

 

De olika intressenterna angivna i tabell 1 möter givetvis olika risker när de ställs 

inför frågan om att bygga bostäder för studenter. Inom ramen för denna rapport 

finns inte möjligheter att fullständigt behandla hela den riskbild som är kopplad 

till studenternas bostadssituation. Däremot kan något nämnas om intressenternas 

relation till vakansrisken. En sådan genomgång kan till viss del klargöra varför 

debatten om studentboendet förs som den gör.  

För staten är problemet att bostadsmarknaden är lokal medan den statliga politi-

ken vanligen är nationell. Att anpassa studiemedelsnivån till hyresnivån på olika 

orter är därför knappast möjligt. Ett bostadsbidrag för studenter är möjligt, men 

avgränsningsproblemen mot andra ungdomsgrupper kan bli betydande. Ett ge-

nerellt stöd till ungdomsboende är i sådana fall rimligen bättre. 

Räntebidrag till speciella studentlägenheter är möjligt men innebär risker för 

fastighetsägaren om efterfrågan viker och fungerar därför framförallt när under-

skottet är betydande och framtida efterfrågan stabil. Det gäller i det fallet efter-

frågan på hela bostadsmarknaden. Här måste bostadsföretaget både värdera 
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framtida studenters efterfrågan, men även utvecklingen på arbetsmarknaden: 

viker arbetsmarknaden är det möjligt att studenter strömmar över till andra bo-

stadsbestånd. Problemet för staten, som samtidigt försöker öka inkomsttillväxten 

i Sverige, är att bostadssituationen inte får bli en betydande restriktion på med-

borgarnas utbildningsengagemang, vilket skulle begränsa humankapitalets till-

växt. 

För universiteten torde det finnas skäl att mer aktivt engagera sig i bostadsför-

sörjningen för vissa studentkategorier. Intresset varierar givetvis för olika uni-

versitet och kan endast ses som ett av flera alternativ för att öka universitetets 

attraktivitet.  

Universiteten bör överväga att ge internationella studenter och studenter som 

söker till universitetets strategiskt viktiga utbildningar prioritet på bostadsmark-

naden. För ett universitet är givetvis ytterst huvudalternativet att lägga alla 

resurser på utbildningen och forskningen för att därigenom skapa sådan attrak-

tivitet att bostadsmarknadens parter själva förmås lösa bostadsproblemen.  

Men framförallt centralt lokaliserade universitet i storstäder där fastighet-

spriserna driver upp hyrorna i universitetens närhet kan behöva överväga andra 

direkta åtgärder riktade mot bostadsmarknaden för att inte förlora attraktiva stu-

denter.   

Ett universitet har på ett plan ett generellt intresse av att ett begränsat antal 

vakanser står till förfogande så länge kommunen eller fastighetsägare tar 

vakansrisken. Men eftersom universitetet vanligen är långsiktigt engagerat i sin 

kommun är de, speciellt universitet utanför storstadsregionerna, även intresse-

rade av den bild av kommunens framtid som signaleras. Stora vakanser på 

bostadsmarknaden kan vara en negativ signal som gör rekrytering av lärare pro-

blematisk. 
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Universitetets primära intresse är således att bostadsmarknaden fungerar mycket 

effektivt, att man slipper ta egna vakansrisker och att anpassningen till studen-

ters och forskares bostadsbehov fungerar utan betydande obalanser.      

Ett alternativ, som historiskt varit vanligare, är att universiteten engagerar sig 

direkt som fastighetsägare, t.ex. i motsvarigheter till ”International Housing”. I 

sådana lägen tar universitetet samma risker som övriga fastighetsägare men kan 

även direkt ge prioritet till olika studentkategorier.  

Fastighetsägarens risk är primärt kopplad till risken för vakanser men även till 

förändringar i bostadspolitiken generellt. Införs till exempel speciella subventio-

ner för studentboende som leder till utbud av bostäder med lägre hyra på attrak-

tiva lägen kan det få konsekvenser för alla näraliggande bostadssubstitut. 

För kommuner som har universitet, och deras kranskommuner, är studenterna 

attraktiva. Kommunen har således starka incitament att lösa en uppkommen bo-

stadsbrist. Men om det riskerar medföra att bestående vakanser uppstår ger det 

däremot en mycket negativ signal till marknaden i vid bemärkelse. En över-

produktion av bostäder innebär dessutom en direkt risk för kommuner med ett 

allmännyttigt bostadsföretag, eftersom kommunen på olika sätt kan vara 

finansiellt engagerad i allmännyttan.   

Även studentkårerna kan i princip själva gå in som fastighetsägare och ta 

vakansrisken för att ge sina medlemmar en bättre bostadssituation. Det är inte 

längre så vanligt i Sverige. Ett vanligare alternativ är att man går i allians med 

universitetet och kräver att stat och kommuner ska ta vakansrisken. Student-

kåren har givetvis ett intresse av att bostadsmarknaden fungerar effektivt men 

har samtidigt ett direkt intresse av att en viss mängd vakanser uppstår för att 

sätta press på medlemmarnas hyror och öka valfriheten. Detta intresse kan 

tänkas öka med andelen studenter som inte planerar att stanna kvar i stads-

regionen efter studierna. En flytt från kommunen innebär att studenterna inte 
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riskerar att drabbas av en ökad kommunal skatt vid obestånd hos det kommunala 

bostadsbolaget.  

 

Figur 1. Rekrytering och avgångar från regionen till olika universitet och hög-
skolor. Göteborg saknas i figuren. (Källa: Regionalpolitiska utred-
ningen, 2000) 

I figur 1 har fördelningen av studenter på universitet och högskolor i förhållande 

till om de kommer från universitetets egen eller från andra regioner och om de 

stannar i universitetets region efter studierna illustrerats. Även om regionerna i 

detta fall är större än de kommuner som universiteten är belägna i, ger figuren 

en indikation på vilka studentkårer som kan förväntas vara mindre känsliga för 

uppkomsten av vakanser.  

Det är studentkårerna vid de universitet som befinner sig till vänster i de två 

rutorna med låg andel som stannar kvar i regionen. En betydande andel av de 

studentkårernas medlemmar kommer att lämna kommunen efter avklarade 

studier.  
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De utländska studenterna hanteras inte explicit i ovanstående figur. Som nämnts 

kan de vara mycket attraktiva för universitet och högskolor. Utländska studenter 

är vanligen mycket hårt inriktade på studierna. De kan därför vara intresserade 

av ett billigt boende nära studielokaler och service. Deras boende preferenser 

kan därmed skilja sig betydligt från de svenska studenternas efterfrågan. Utan att 

beröra frågan djupare finns det skäl att konstatera att såväl universitet, student-

kår som kommun har intresse av att särskild uppmärksamhet riktas mot de inter-

nationella studenterna.   

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte enbart är studenten och stu-

dentkåren utan även universitet och högskolor samt den kommun som de är 

lokaliserade i som bör vara intresserade av att bostadsmarknaden fungerar 

effektivt. 

För högskoleortens fastighetsägare är intresset för att erbjuda särskilda boende-

alternativ för studenter beroende av läget på marknaden i övrigt. Vanligen har 

emellertid en statlig eller kommunal medverkan krävts för att reducera den risk 

som ett hårt specialiserat utbud av studentbostäder kan medföra.  

För privata fastighetsägare är det främst den högre omsättningshastigheten i 

studentboendet som riskerar att öka kostnaderna. Det är däremot inte säkert att 

slitaget inom det utpräglade studentboendet är högre än för annat boende. För en 

fastighetsägare med ett brett spektrum av lägenheter kan studenter som planerar 

att stanna kvar på studieorten vara intressanta även under de första studieåren, 

om de förmås avancera inom det egna beståndet . 

 

3. EFTERFRÅGAN PÅ STUDENTBOSTÄDER 

När det gäller förståelsen för de särdrag som kännetecknar efterfrågan på 

studentboende kan vi speciellt jämföra med bostadsmarknaden för ungdomar 
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och yngre familjer som arbetar. I förhållande till dessa gruppers bostadsefter-

frågan är studenternas efterfrågan, som nämnts tidigare, relativt kortvarig med 

stor tillkomst och avgång under året.  

Studenternas värderingar skiljer sig även i förhållande till de icke-studerande i 

synen på boendets attribut. Det troliga är dock att dessa skillnader håller på att 

minska i takt med att övergångsfrekvenserna till högre utbildning ökar. 

Studenten har vanligtvis en valsituation när det gäller utbildningsort där själva 

utbildningen är helt avgörande för vissa, utbildningsortens övriga utbud är bety-

delsefullt för andra medan avståndet till hemorten är viktigast för en tredje 

grupp. Den kritiska gruppen är de förstaterminsstuderande som på relativt kort 

tid bestämmer sig för en utbildning/utbildningsort och börjar söka bostad. Dess-

värre finns det dessutom även en betydande grupp som erhåller sin utbildnings-

plats relativt sent i förhållande till terminsstarten och av detta skäl sinte kan un-

dersöka bostadssituationen tidigare. Ett konstaterande är därför att antagnings-

systemets förmåga att i tid matcha studenter med utbildningsplatser har bety-

delse för att bostadsmarknaden ska fungera effektivt.  

Studenternas efterfrågan på bostäder kan alltså indelas i tre grupper med vissa 
skillnader i beteendet: 

• Förstaterminsstudenter: 

o ”briststudenter” 
o internationella studenter 
o studenter med speciella behov (allergi, handikapp etc.) 
o övriga studenter 

• studerande under utbildning 

• Sista termins studenter 

De nytillkommande studenterna anländer relativt samtidigt runt terminsstarten 

med en fördelning bakåt i tiden i förhållande till terminsstarten. Kraven på 
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boendet varierar, men en betydande grupp accepterar ofta enklare boende under 

en period av veckor upp till en termin (”Tak över huvudet”).  

Givetvis är acceptansnivån för ett visst boende kopplad till studieortens och ut-

bildningens kvalité i förhållande till alternativa utbildningsval. Det innebär att 

ett universitet kan välja att enbart prioritera och konkurrera med kvalité i utbild-

ningen så länge bostadsmarknadens utbud vid terminsstarterna är något elastiskt. 

 

Figur 2 De årliga svängningarna i tillkomst, avgångar, vakanser och utnytt-
jande av reservutbudet på en marknad för studentboende. 

Under första året sker ofta ett antal byten av bostad i takt med att bättre alter-

nativ erbjuds på bostadsmarknaden. Nya alternativ uppstår som följd av att äldre 

studenter flyttar, andra studenter flyttar ihop eller på annat sätt justerar sin bo-

stadsstandard. De avflyttande studenterna har istället en avgångsfunktion med 

topp vid terminsslut men med en fördelning framåt i tiden.  

I en situation där utbildningskapaciteten är relativt konstant och nyrekrytering 

samt studieavslut matchar varandra är det främst bristen på ledig bostads-

kapacitet vid terminsstarten som bestämmer marknadens funktion. Täcks denna 

brist via ett elastiskt reservutbud bestående av inackordering, stugor och annat 
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marginellt utbud som töms under en termin är problemen på en högskoleort mer 

begränsade. 

För universitet, kommuner och fastighetsägare är det i dessa fall den långsiktiga 

balansen mellan antalet nytillkommande och avslutande studenter som är mer 

intressant. Givetvis är universitetets kvalité, läge och stadens övriga utbud avgö-

rande för attraktiviteten på studenter, men till viss del, och det gäller framförallt, 

grundläggande högre massutbildning, kan även bostadsmarknaden ha betydelse 

för antalet studenter som lockas till staden.  

Den massutbildade studenten har troligen relativt låg betalningsvilja för sitt bo-

ende men föredrar ofta lägen mellan universitet och centrum. Det vill säga om-

råden där markpriserna tenderar att vara relativt höga och efterfrågan från andra 

boendekategorier även är betydande. En möjlig slutsats är givetvis att studen-

terna efterfrågar en form av ungdomsboende som generellt sett kännetecknas av 

ett betydande underutbud. Det innebär å andra sidan att det kanske inte är antalet 

studentbostäder som ska ökas utan utbudet av ungdomsboende mer generellt.      

Avgången av studenter är givetvis något enklare att prognostisera än tillkoms-

ten. I detta fall bestämmer snarare stadens utveckling i övrigt hur stor andel av 

studenterna som stannar kvar. Möjligen kan den tid studenterna stannar kvar för 

att avsluta sin utbildning, avgångsfördelningen, variera mellan åren eller påver-

kas av andra förändringar, t.ex. i studiesystemet.   

När det gäller antalet nya studenter är det kohorternas storlek inom universitetets 

upptagningsområde samt utbudet av studieplatser som är avgörande bestäm-

ningsfaktorer. Ett universitet som nått en balans i den bemärkelsen att antalet 

studieplatser inte ändras alltför mycket över åren i förhållande till den totala 

stocken av bostäder ger därmed fastighetsmarknaden ett mindre svårhanterligt 

långsiktigt anpassningsproblem av den totala stocken. Däremot finns fortfarande 

ett behov av att anpassa stocken till förändringar i de attribut som efterfrågas av 
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olika studentkategorier samt ett kontinuerligt behov av att effektivt lösa obalan-

ser vid terminsstarterna.   

 

4. UTBUDET AV BOSTÄDER FÖR STUDENTER 

Eftersom efterfrågan på studentbostäder av tradition haft speciella egenskaper 

har även utbudet av studentbostäder varit relativt särpräglat. Här finns allt från 

villor och bostadsrätter över studentkorridorer till enkla former av inneboende i 

källare och vindar samt, slutligen, studenter som bor kvar i hemmet. Det innebär 

att utbudet av studentbostäder är betydligt mer elastiskt än annat boende.  

Samtidigt innebär finansieringen, där studielånet är centralt för merparten stu-

denter, att efterfrågan från vissa studentkategorier kan vara mycket känslig för 

hyressättningen. För en grupp av studenter sker säkerligen även annan finansie-

ring via sparande och vanliga banklån. För utbildningar mot yrken med höga lö-

ner torde dessutom ordinär lånefinansiering för att finansiera boendet vara 

privatekonomiskt försvarbart.    

När antalet utbildningsplatser ökar på en ort uppstår köer till följd av naturliga 

trögheter inom bostadsutbudet men även vakansrisken kan skapa att köer. Dess-

utom kan brister i anpassningen mellan olika bostadskategorier resultera i par-

tiella bostadsöverskott under utbyggnadsfasen. På en utbildningsort kan samti-

diga kö- och överskottsfenomen därför existera som följd av att olika bostads-

områden har skilda attribut, ligger på olika avstånd från universitet eller av 

andra skäl fått olika status. 

För att analysera bostadsmarknaden på en ort krävs därför ett helhetsgrepp om 

studenternas boende. Utgångspunkten i en sådan analys är inledningsvis samt-

liga studerande. I tabell 2 illustreras hur en inventering av utbud och efterfrågan 
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på en studentbostadsmarknad kan systematiseras. En sammanställning kan base-

ras på antalet lägenheter eller antalet studenter. 

 

Tabell 2. Utbudet av bostäder för studerande på en högskoleort samt fak-
tisk efterfrågan och önskad efterfrågan vid en viss tidpunkt. 

Bostadsform Utbud Faktisk efter-
frågan 

Önskad 
efterfrågan 

Vakans/brist

Villor     
Bostadsrätter     
Hyresrätter     
Studentbostad:     

Lägenhet     
Korridor med eget 
kök 

    

Korridor med 
gemensamt kök 

    

Inackordering     
Hotell, stugor m.m.     

Boende hos föräldrar     

Totalt  (Samtliga 
studenter) 

(Samtliga 
studenter) 

 

Två typer av referensanalyser kan därefter genomföras. Dels kan det totala utbu-

det av bostäder i regionen inventeras. Det ger information om studerandemark-

nadens andel av den totala marknaden och därmed en utgångspunkt för en dis-

kussion om möjliga flöden mellan olika kategorier av boende.   

 16



Dessutom kan efterfrågan ytterligare delas upp på olika studerandekategorier. 

En sådan uppdelning kan ske efter utbildning, som indikerar framtida betal-

ningsförmåga men delvis även speglar dagens betalningsförmåga, ålder och kön.  

En del av detta utbud är reservkapacitet. Reservkapaciteten är en viktig del av 

marknaden som det gäller att identifiera tydligt. Dess främsta kännetecken är att 

den töms när lediga lägenheter uppstår i det ordinarie beståndet. Töms inte 

reservkapaciteten vid terminens slut samtidigt som antalet vakanser hos andra 

alternativ är begränsade, indikerar det ett behov av ytterligare bostäder. 

Efter reservkapaciteten har studentkorridorerna allt oftare fungerat som det mar-

ginella bestånd som först överges. Studentkorridorer kan däremot vara attraktiva 

för internationella studenter. Att idag bedriva nyproduktion i form av traditio-

nella studentkorridorer är därmed förknippat med hög risk såvida inte ett väl 

dokumenterat behov har identifierats. 

Det nuvarande bostadsfinansieringssystemet medför att studenter ofta är ute-

stängda från äganderättsalternativ. En utveckling av finansieringsinstrument som 

medger att boendekostnaden separeras från risker förknippade med värdefö-

rändringar skulle göra det möjligt för studenter att i större grad än idag kunna 

komma in på ägandemarknaden. Idag är studenterna begränsade till hyresmark-

naden vilket i praktiken innebär att de är tvingade att köpa all service istället för 

att själva bidra med eget arbete. 

I andra fall innebär det att studenterna hindras att bosätta sig i vissa områden 

vilket kan vara negativt för dem själva samtidigt som det kan minska mångfal-

den i bostadsområdena. Detta kan i sin tur kan vara negativt för stadens övergri-

pande attraktivitet.    
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5. STUDENTBOSTADSMARKNADEN I EN PENDLINGS-
REGION 

Kommuner är inte alltid lämpliga enheter för analysen av studentbostadsmark-

naden. Istället är det de kommuner som bildar ett naturligt pendlingsomland till 

universitetet som utgör den intressanta regionen. Studier kräver ofta daglig 

pendling till och från högskolan. Studiependlingsomlandet torde dock vara något 

större än för ett ordinärt arbetspendlingsomland eftersom en kategori av 

studenter kan tänka sig att bo hemma och istället resa längre.  

Finns god kollektivtrafik ges även möjlighet till vissa studier under resan. En 

relativt låg värdering av fritiden i förhållande till hyreskostnaden kan dessutom 

utvidga studiependlings-omlandet. Avståndskänsligheten inom cykelavstånd till 

universitetet och stadsregionens centrum kan däremot vara betydande för en 

annan kategori av studenter. Det innebär att den aggregerade 

studiependlingsfunktionen kan tänkas ha en brantare lutning inledningsvis än för 

ordinarie pendling. En illustration av detta ges i figur 3. 

 
Figur 3. Studiependlingens avståndskänslighet i förhållande till arbetspend-

lingen. 

Studiependlingsfunktionen är samtidigt beroende av andelen studenter med 

hemort inom pendlingsregionen. En större andel lokalt antagna leder med säker-
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het till lägre restidskänslighet. Inflyttade studenter har större behov av närhet till 

utbildning, till andra studenter, till centrum och till knutpunkter för interregio-

nal, nationell och internationell kommunikation. 

Det faktum att studenternas pendlingsomland bestämmer bostadsefterfrågans 

rumsliga spridning medför att en analys av kollektivtrafikens struktur och till-

gänglighet till utbildningar och centrum är avgörande för att bestämma efterfrå-

gans rumsliga räckvidd. När pendlingsomlandet täcker flera kommuner kan en 

samordning ske mellan kommunerna och deras allmännyttiga bostadsföretag för 

att reducera risker till följd av svängningar i efterfrågan.  

Samtidigt bör kommunen föra en dialog med privata fastighetsägare för att 

reducera de risker dessa kan möta vid ett investeringsbeslut. För studenterna kan 

en riskreduktion via sådant samarbete leda till att marknaden fungerar bättre, 

men även medföra att mångfalden och konkurrensen i regionen begränsas. 

Studenterna har som nämnts ofta intresse av ett visst överutbud av bostäder.  

För universitetet innebär det att dess attraktivitet på studenter kan öka om ut-

bildningen sprids i relativt stora enheter istället för att allt samlas inom ett enda 

campus. Universitet som ligger nära centrum ger vanligen stora fördelar för uni-

versitetsstaden men eftersom fastighetspriserna blir högre i dessa lägen kan av-

ståndet till det billiga boendet komma att öka för studenterna. 

 

6.  EN MODELL FÖR EFTERFRÅGEANALYS PÅ STUDENT-
BOENDE 

Ett allmännyttigt bostadsföretag med betydande andel studerande i beståndet 

möter en delmarknad med andra förhållanden än inom andra marknadssegment. 

Företaget hamnar även i en något annorlunda debatt med övriga aktörer på 

marknaden än vad som vanligen är fallet för ett fastighetsföretag. I takt med att 
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decentraliseringen av den högre utbildningen fortskrider och rörligheten bland 

vissa delar av studentgruppen ökar, ökar även konkurrensen om de attraktiva 

studenterna.  

Därmed växer också kraven från omvärlden på allmännyttan att man kan kom-

municera sina ställningstaganden i förhållande till nybyggnation, hyressättning 

och bostadsförmedling inom studentbostadssegmentet. Detta krav ökar givetvis 

med den betydelse allmännyttan har på bostadsmarknaden.    

Det finns därför skäl för allmännyttan att följa utvecklingen på marknaden rela-

tivt noga och dokumentera erfarenheter för att säkerställa att kunskap förs vidare 

inom företaget. Det finns även motiv för allmännyttan att involvera övriga aktö-

rer i regionen i en grundläggande beskrivning av marknaden. Vi ska nedan dis-

kutera hur en sådan analys kan genomföras. 

Antalet studerande och antalet studieplatser är givetvis de viktigaste indikato-

rerna på det långsiktiga behovet av boende inom beståndets upptagningsområde. 

Det är därför angeläget att bostadsföretaget håller sig informerat om de planer 

som finns hos pendlingsregionens universitet och högskolor. Det är även viktigt 

att: 

• följa upp hur utbildningsprognoser stämmer med faktisk utveckling och 
ta till sig avvikelser snabbt så att förändringar i beståndet kan vidtas i tid.   

• följa utvecklingen inom studie- och bostadsfinansieringen. 

• föra en dialog med andra kommuner i pendlingsomlandet och deras 
allmännyttiga bostadsföretag för att reducera osäkerhet och risker som 
uppstår till följd av svängningar i efterfrågan.  

Som ett andra steg gäller det att identifiera efterfrågan mer i detalj genom att 

undersöka hur studentefterfrågan fördelar sig på olika kategorier inom det be-

fintliga utbudet samt vilket det önskade utbudet är. Detta kan lämpligen göras 

via intervjuer och enkäter bland studenterna. Dessa ska även riktas till de 
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studenter som inte bor i det egna beståndet, för att skapa en förståelse för vilken 

del av marknaden man själv attraherar. Samarbete med Universitet, högskolor 

och studentkårer är i det fallet lämpligt.  

Den tidigare presenterade tabellen (Tabell 2) kan bilda en lämplig utgångspunkt 

för en sådan analys av efterfrågan. Tabellen ska dock i detta fall kompletteras 

med en likadan tabell där enbart det egna beståndet ingår. Syftet med efterfråge-

analysen är att: 

• identifiera företagets marknadssituation i förhållande till andra aktörer på 
marknaden.  

Preferensundersökningar kanske inte heller kan genomföras kontinuerligt. Där-

emot ger internetbaserade kösystem, i kombination med analysverktyg för att 

identifiera söktrycket mot olika kategorier av boende, en möjlighet att i det när-

maste dagligen följa förskjutningar i efterfrågan. Vi kan därför konstatera att: 

• internetbaserade kösystem och studentpreferensundersökningar ger 
möjlighet att snabbt identifiera förändringar på marknaden. Studenternas 
bostadsval under hög omsättning ger en snabb signal om trender i boendet 
som bostadsföretag och kommuner kan ta till sig.  

Tabellen indikerar dessutom hur faktisk och latent efterfrågan därefter kan 

ställas mot det faktiska beståndet av bostäder. Finns bakgrundsvariabler om de 

svarande studenterna är det är möjligt att identifiera olika kategorier av stude-

rande. Kan dessa kategorier dessutom kopplas till olika utbildningstyper kan en 

direkt koppling erhållas från antagningsinformation över till bostadsefterfrågan.  

Det bestånd vi tidigare benämnt ”reservbeståndet” är viktigt att identifiera i 

kommuner där de terminsvisa svängningarna är betydande. Samtidigt är givetvis 

bostadsföretagets information om vakansgraden i det egna beståndet en helt av-

görande information inför investeringsbeslut. Det innebär att:  
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• vakansgraden i mindre lägenheter och studentrum under terminernas 
senare hälft är den första och viktigaste indikatorn på behovet av långsik-
tigt byggande. 

• en andra indikator på behovet av bostadsbyggande erhålls när reservka-
paciteten inte töms under terminernas andra hälft. Utnyttjandegraden av 
reservkapaciteten bör relateras till vakansgraden i ordinarie utbud för att 
identifiera obalanser. 

Ytterligare en intressant del av efterfrågeanalysen innebär att flyttkedjor och bo-

endekarriärer hos olika kategorier av studerande identifieras. Till skillnad från 

den tidigare informationen är det i detta sammanhang nödvändigt att följa en-

skilda studenter med enkäter över tiden.  

Men även internetbaserade kö- och datoriserade bokningssystem kan ge intres-

sant information om dessa rörelser. Det är först när företaget har en djup kun-

skap om flyttningskedjorna som det kan identifiera var flaskhalsarna i det egna 

bostadsbeståndet återfinns och vidta lämpliga åtgärder.  

Avslutningsvis kan det påpekas att dokumenterade och jämförbara tidsserier 

som beskriver utvecklingen på marknaden är en avgörande information för att 

bostadsföretaget ska kunna kommunicera med övriga aktörer om den faktiska 

utvecklingen på marknaden. Först därigenom kan företaget säkra att studerande-

bostadsmarknaden fungerar effektivt och visa hur den bidrar till kommunens ut-

veckling.  

 

7. SAMMANFATTNING  

Vi har i denna rapport beskrivit några av de grundläggande dragen på den 

svenska marknaden för studentboende. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att 

marknaden kännetecknas av en större omsättning, större svängningar i efterfrå-

gan under året samt i väsentliga avseenden kännetecknas av andra boendeprefe-

renser än övriga delar av marknaden.  
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Vi har även uppmärksammat att i den mån större andelar av varje ungdoms-

grupp går vidare till högre utbildning närmar sig studentboendet ett allmänt 

ungdomsboende. Det kan i sin tur innebära att spridningen i boendepreferenser 

inom gruppen vidgas ytterligare. Men det är viktigt att följa marknaden kontinu-

erligt. Marknaden för studentboende har betydande dynamik varför:  

• efterfrågan på studentboende med olika attribut påverkas av studenternas 
finansiella situation under och efter studietiden samt den boendesituation 
de har erfarenheter av före studietiden. 

Inom den nuvarande ordningen vilar ytterst ett ansvar på staten att formulera så-

dana villkor för boendet att de högskolepolitiska ambitionerna uppfylls. Det 

innebär att villkoren i studiefinansieringen alltid är en förutsättning för möjlig-

heten att uppfylla olika krav på bostadsförsörjningen på kommunal nivå. Men 

även den nationella bostadspolitiken i form av bostadsbidrag, investeringsbidrag 

m.m. påverkar givetvis detta. 

Inom ramen för denna rapport har vi inte haft möjlighet att analysera några spe-

cifika insatser på det området. Däremot har vi konstaterat att: 

• det kan finnas skäl att diskutera bostadspolitiska insatser inom ramen för 
ett generellt ungdomsboende snarare än för ett särskilt studerandeboende.  

Samtidigt är det ofrånkomligt att enskilda universitet, högskolor, kommuner och 

deras näringsliv har ett eget intresse av att bostadsmarknaden för studenter fun-

gerar effektivt. Relationen mellan faktisk hyra, övriga utgifter och studiefinansi-

ering är avgörande för beslutet att studera, för bostadsvalet och för flexibiliteten 

på studentbostadsmarknaden.  

När hyreskostnadens andel av utgifterna blir för stor drivs en större del av 

studenterna till sämre bestånd eller ökad trångboddhet vilket starkt kan kontras-

tera mot boendesituationen före studierna. Viljan till sådan uppoffring ställs då i 
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relation till alternativen i andra städer, framtida inkomster från arbete utan ut-

bildningskrav samt framtida inkomster efter utbildningen. Vi kan konstatera att: 

• en effektiv studerandebostadsmarknad som med begränsade vakanser kan 
tillgodose studenternas bostadsefterfrågan är en viktig lokaliseringsfördel 
för en kommun eller stadsregion som efterfrågar utbildad arbetskraft och 
som värnar om sina institutioner för högre utbildning.  

• varje kommun och universitet kan genom att erbjuda (direkt, efter en 
månad eller efter en termin) en något bättre boendekvalité, något lägre 
boendekostnad och något bättre läge skapa sig en konkurrensfördel när 
det gäller att rekrytera attraktiva studenter.  

• den kostnad i form av bostadsförmedlingsverksamhet, bostadssubventio-
ner eller vakanser som eventuellt uppstår för att stärka kommunens kon-
kurrenskraft kan ses som ett stöd från nuvarande invånare till de inflyt-
tade. Stödet ska högst motsvara den inflyttades bidrag till de agglomera-
tionsfördelar denne ger hela kollektivet i stadsregionen. 

Förutsättningarna att uppnå en sådan effektivitet varierar dock mellan olika 

kommuner beroende på situationen på bostadsmarknaden i övrigt samt vilken 

roll den högre utbildningen i kommunen har. I kommuner i regioner med ett 

betydande generellt efterfrågeöverskott är det givetvis svårare att lösa specifika 

bostadsproblem för studerande. Däremot finns indikatorer på att: 

• samarbetet mellan universitet, kommun och fastighetsmarknaden kan för-
bättras för att därigenom förbättra matchningen mellan lägenheter och 
studerande.  

En viktig del av en effektiv marknad är den reservkapacitet som krävs vid ter-

minsstarter och som kan underlätta omflyttning inom beståndet. Kommunerna 

och universitetens image och den media debatt de möter påverkas framförallt av 

hur matchningen mellan nya studenter och sådan reservkapacitet fungerar vid 

terminsstarten. Det innebär att:  

• storleken och inriktningen på stocken av reservkapacitet kan vara avgö-
rande för hur många studenter som kan attraheras vid varje termin utan att 
vakanser uppstår under terminen. 
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• universitet med betydande genomströmning i förhållande till det lokala 
upptagningsområdet har här ett större problem än universitet som framför 
allt har ett lokalt upptagningsområde. 

• det är viktigt att observera att det oftast är det sämsta beståndet i reservka-
paciteten som diskuteras i media. Studentkåren har alltid ett intresse att 
identifiera och synliggöra detta bestånd.  

• bostadsföretagen måste ges möjlighet att anpassa hyressättningen till 
studenternas söktryck för att effektivt anpassa och utveckla marknaden. 

Det faktum att studenternas pendlingsomland bestämmer bostadsefterfrågans 

rumsliga spridning medför även att: 

• en analys av kollektivtrafikens struktur och tillgänglighet till utbildningar 
och centrum är avgörande för att bestämma efterfrågans rumsliga räck-
vidd. 

• för studentkårerna i en pendlingsregion kan samarbete om bostadsförsörj-
ningen över kommungränser och mellan företag underlätta matchningen, 
men även medföra att mångfalden och konkurrensen i regionen begränsas.  

• för universitetet kan attraktiviteten i förhållande till studenterna  öka om 
utbildningen sprids i relativt stora enheter inom pendlingsomlandet i 
stället för att allt samlas på ett campus. Universitet belägna nära centrum 
ger vanligen stora fördelar för universitetsstäder, men speciellt i större 
städer kan centrala lokaliseringar vara problematiskt om det gäller att er-
bjuda billigt boende i universitetets närhet. 

Det sagda innebär givetvis även att antalet och lokaliseringen av de svenska uni-

versiteten och högskolorna i förhållande till studenternas lokalisering före stu-

dierna och deras lokaliseringsval efter studierna har betydelse för hur väl bo-

stadsmarknaden för studenter fungerar på enskilda orter.   

Avslutningsvis kan vi konstatera att den outvecklade marknaden för bostadsfi-

nansiering leder till att studenter i alltför hög grad begränsas till hyresmark-

naden. Olika instrument för att separera risker till följd av svängningar på fastig-

hetsmarknaden från kostnaden för boendet bör utvecklas så att studenterna lät-

tare kan utnyttja äganderättsmarknaden. Därmed minskar även trycket på att 
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hyresbeståndet ska klara merparten av de kortsiktiga svängningarna på student-

bostadsmarknaden.  
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Centrum för regionalvetenskap vid Umeå universitet, , har till
uppgift att initiera och genomföra forskning om regional utveckling,
bedriva flervetenskapliga forskningsprojekt samt sprida forskningens
resultat till skilda samhällsorganisationer. Forskningsprojekten sker i
interaktion med de många vetenskapliga discipliner som berör det
regionalvetenskapliga forskningsfältet.
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