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Inledning och sammanfattning
Vikande byggmarknad, men inte för 
studentbostäder
Färre studentbostadsaktörer vill öka takten i sin nyproduktion 

jämfört med för två år sedan, ändå växlar studentbostadsbyggandet 

i Sverige upp från 2019. Och det är i Stockholmsområdet det byggs 

mest. Där är några av slutsatserna från Studentbostadsföretagens 

nyproduktionsrapport 2019. 

Rapporten är baserad på Studentbostadsföretagens årliga enkätun-

dersökning, som görs bland landets studentbostadsaktörer. I årets 

enkät anger drygt hälften –  54 procent – att de skulle vilja bygga 

fler studentbostäder än de gör idag. För två år sedan, då den senas-

te rapporten gjordes, var siffran 65 procent. 

Det vikande intresset har flera förklaringar. En positiv anledning är 

att de senaste årens tillskott av studentbostäder har gett resultat. 

Att studentbostadsmarknaden har stabiliserats på flera håll runt om 

i Sverige är något som kunde konstateras redan i årets 

Studboguiden, som släpptes vid terminsstarten i augusti: antalet 

orter med balans har ökat. Den här bilden bekräftas i rapporten, där 

flera studentbostadsaktörer anger en mättad lokal marknad som 

skäl för att inte bygga nytt. Bland de som vill bygga är de främsta 

hindren brist på markanvisningar samt hämmande byggregler. 

Stockholm i topp

Det är långtifrån överallt i landet som vi ser en balanserad student-

bostadsmarknad. På de största studieorterna råder det fortfarande 

stor bostadsbrist för studenter, liksom på övriga bostadsmarknaden. 

Allra störst är bristen på studentbostäder i Stockholmsområdet – 

och det är där det kommer byggas mest de närmsta åren. Enligt 

uppskattningarna i rapporten kommer det under perioden 2019-

2022 att färdigställas drygt 5 000 studentbostäder i Stockholmsom-

rådet. 

Även studieorterna Göteborg, Lund och Uppsala beräknas få ett 

rejält tillskott med cirka 1 000 studentbostäder per ort under 

perioden. Prognosen för studentbostadsbyggandet i hela Sverige 

2019-2022 är drygt 12 000 färdigställda studentbostäder. 

Smålägenheter dominerar

När det gäller vilken typ av studentbostäder som det byggs mest av, 

är mindre lägenheter för en eller två personer vanligast, men även 

kollektiva boendetyper syns i prognosen. Av de som vill bygga fler 

studentbostäder är två av fem positiva till att bygga kollektiva boen-

den, men på grund av bland annat byggregler och uthyrningsvillkor 

gör man det inte i så stor utsträckning som man önskar.

Studentbostadsföretagen
November 2019



År 2018 färdigställdes det 2388 studentbostäder, enligt Statistiska 
Centralbyrån (SCB). Vår enkätundersökning visar att prognosen för 
2019 pekar på att antalet inflyttningsklara studentbostäder kommer att 
hamna på ungefär samma nivå i år. 

Från 2020 och framåt kommer vi att se en markant ökning av nypro-
ducerade studentbostäder. Då planeras drygt 3 500 studentbostäder 
att färdigställas och det handlar om nästan lika stora volymer de två 
nästkommande åren, 2021-2022.  Den totala prognosen för nyprodu-
cerade studentbostäder i hela Sverige, under perioden 2019-2022, är 
drygt 12 000 stycken. 

Något att ha med sig är att alla siffror i rapporten är uppskattningar 
och prognoser. Ju längre fram i tiden ett projekt ligger, desto mer kan 
förändras i form av utdragna planprocesser, överklaganden och andra 
faktorer som påverkar tidplan, lägenhetsantal, bostadstyp med mera. 
Det kan vara en förklaring till att staplarna går ner ju längre fram i 
tiden vi kommer.

Vi vill också uppmärksamma är att det rivs ett antal studentbostäder 
varje år, inte minst i samband med byggnationen av nya. Enkätunder-
sökningen omfattar inte eventuellt rivna studentbostäder och siffror på 
det inkluderas inte i den här rapporten, men det har påverkan på det 
totala tillskottet av studentbostäder.  

Stockholm i topp
Det är framför allt i Stockholmsområdet det byggs, för perioden 2019-
2022 är prognosen ett tillskott på drygt 5 300 studentlägenheter. 
Därför är det logiskt att det i Stockholm, liksom i övriga Sverige, kom-
mer att ske en uppgång i byggandet från år 2020.  

Även studieorterna Göteborg, Lund och Uppsala beräknas få ett rejält 
tillskott de närmaste åren. Här är prognosen ett tillskott på cirka 1000 
studentbostäder per ort under perioden. 

På övriga orter är byggtakt och -volym mer fluktuerande från år till år. 
Nyproduktionsprognosen för övriga orter 2019-2022 är: 
Malmö – knappt 100, Örebro – drygt 200, Linköping – knappt 100, 
Umeå –drygt 100, övriga norra Sverige – cirka 1300, övriga Södra 
Sverige – cirka 1700. 

Ekvationen går inte ihop
Vid terminsstarten 2018/2019 var över 400 000 studenter registrerade 
vid Sveriges högskolor och universitet. 1 Det finns i runda slängar
90 000 studentbostäder i Sverige.2 Det är här en ekvation som, hur 
vi än vrider och vänder på den, inte går ihop. Det råder till exempel 
fortfarande stor bostadsbrist på de största studieorterna. Att vi ser ut 
att gå mot en ökad byggtakt är positivt, men det är oroande att antalet 
färdigställda studentbostäder historiskt har blivit lägre än vad man på 
förhand har uppskattat. Enligt vår senaste nyproduktionsrapport från 
2017 skulle till exempel 7 300 studentbostäder färdigställas år 2018. 
Utfallet blev 2388, det vill säga bara en tredjedel av det planerade. 
I nästa avsnitt ges några förklaringar till att byggnationerna försenas. 
Dessutom studentbostadsaktörernas egna reflektioner kring förutsätt-

ningar och hinder för att bygga nytt.  

Nyproduktionstakt och volym
Byggandet växlar upp 2020
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Möjligheter och hinder för att bygga nytt
Inställningen till nybyggnation

Att tillhandahålla ett tillräckligt utbud av studentbostäder är en för-

utsättning för att attrahera och behålla studenter till studieorternas 

olika utbildningar - och i förlängningen säkra landets kompetensför-

sörjning och tillväxt. Här är det många aspekter som spelar in, inte 

minst behöver det säkerställas att de studentbostäder som finns 

bebos av just studenter. 

Men hur effektiva system vi än har behöver vi tillföra marknaden 

nya studentbostäder. Exakt hur många är svårt att uppskatta. Det 

hänger naturligtvis ihop med den övriga bostadsmarknaden och 

varierar från stad till stad, vilket vi kunde se i senaste Studboguiden, 

där vi låter aktörer som hyr ut studentbostäder runt om i Sverige 

ge sin bild av läget.3 Situationen på övriga bostadsmarknaden och 

studentbostädernas läge och standard är exempel på faktorer som 

påverkar.

Mer än hälften vill bygga mer 

I undersökningen frågade vi vilka som skulle vilja nyproducera fler 

studentbostäder än idag. Drygt 50 procent svarade att de skulle 

vilja bygga mer. Det går alltså konstatera att det finns en relativt 

stor vilja bland aktörerna att nyproducera studentbostäder. Men 

som bekant är det långa processer och flera potentiella hinder som 

måste övervinnas innan ett nytt hus står inflyttningsklart. Många av 

de här utmaningarna känns igen, men är det så att några har större 

inverkan idag än för några år sedan medan andra spelar mindre 

roll? Vi tar och tittar på vad respondenterna svarade på frågorna vad 

gäller hinder för byggande.

Marktillgången största hindret

Bland de som anger att de skulle vilja bygga mer och andra typer är 

avsaknaden av mark det vanligaste hindret för att kunna göra detta. 

Man saknar markanvisningar generellt, och prisvärd mark i attrak-

tiva lägen i synnerhet. Även flera i den här gruppen lyfter ökade 

byggkostnader  samt kommunens långa ledtider och omständliga 

processer som hinder för att bygga studentbostäder.

Balans bakom vikande intresse

Flera av de som svarade nej på frågan om de vill bygga mer är för-

modligen aktörer vars verksamhet inte inkluderar att utveckla och 

producera nya bostäder, såsom lärosäten. Men bland de som säger 

sig inte vilja bygga mer, kommenterade flera marknadsläget som 

ett skäl till detta. Ord som ”mättad” och ”överhettad” användes för 

3. Enligt Studboguiden 2019 hade 9 orter brist på studentbostäder, 23 orter balans och 2 orter ett överskott av studentbostäder, sett över hela året. 

Skulle ni vilja bygga fler 
studentbostäder än ni gör idag?

Inget svar
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54%39%
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att beskriva den lokala marknaden, vilket bekräftar den trend vi har 

beskrivit i Studboguiden 2019.  Där kunde vi i år berätta att antalet 

orter med brist på studentbostäder minskade medan de med balans 

ökade.

Utöver marknadsläget är andra anledningar som anges för att inte 

bygga nytt antalet utbildningsplatser på orten och att man saknar 

underlag för hur mycket det aktuella lärosätet planeras växa. Även 

flera av de som inte vill bygga mer anger höga byggkostnader, be-

gränsad marktillgång och orimliga krav från kommunen som skäl. 

Har det blivit lättare eller svårare att bygga? 

Utifrån respondenternas svar går det alltså att konstatera att stu-

dentbostadsaktörerna brottas med ungefär samma frågeställningar 

och hinder för byggande som de gjort de senaste åren. 

Cirka en av sex tycker att förutsättningarna har blivit sämre de 

senaste fem åren. Av dessa nämner de flesta ökade kostnader vad 

gäller mark och produktion. Flera lyfter osäkerheten kring investe-

ringsstödet och någon nämner även här svårigheten att få tag på 

mark. 43 procent anger att förutsättningarna för byggande är 

oförändrade de senaste fem åren. En knapp fjärdedel säger att det 

blivit bättre, men det ges inget tydligt svar på vad som orsakat för-

bättringen. Förmodligen beror det på flera inre och yttre faktorer. 

Något som dock beskrivs som en förbättring är att frågan om 

studentbostäder är högre på agendan hos fler kommuner nu än 

för fem år sedan. Nya bullerregler för smålägenheter är en åtgärd 

som respondenterna lyfter fram har främjat byggnationen. Det här 

understryker vikten av att anpassa regelverket för studentbostäder 

och att särskilja studentbostaden i lagstiftningen, något som också 

återspeglas i respondenternas svar. 

Studentbostadsaktörernas förslag på reformer 

Många respondenter tog chansen att svara på vilka reformer de tror 

skulle stimulera byggandet av fler, bättre och prisvärda student-

bostäder. Kommentarerna går att dela in i två tydliga spår, ett 

lokalt och ett nationellt. Dels att verka för fler markanvisningar till 

studentbostadsaktörer, dels att definiera studentbostaden som en 

egen boendeform med tillhörande anpassade hyresvillkor, regler 

och krav. Flera nämnde specifikt vikten av anpassade byggregler, 

som frånsteg från fullständiga tillgänglighetskrav, krav på dagsljus 

och parkeringsnormer. 

Studentbostadsföretagen driver frågan om att definiera student-

bostaden som en egen boendeform. Detta har varit och kommer 

fortsätta att vara ett prioriterat fokusområde, då ett genomslag för 

den skulle lösa upp många knutar i hela vår bransch – inte minst när 

det kommer till nyproduktion av studentbostäder. 

Turerna kring investeringsstödet skapar ryckighet

Det går inte att prata om förutsättningar – och hinder – för att 

bygga utan att nämna investeringsstödet. Stödet, som tillfälligt 

stoppades i december, planeras återinföras nu inför 2020 och riktas 

till hyresrätter och bostäder för studenter. Många studentbostads-

aktörer har givetvis känt av investeringsstödets svängningar, vilket 

återspeglas i enkätsvaren. Någon uttrycker att det är ”katastrofalt” 

att det inte har skapat övergångsregler för stödet.4 Flera anger att de 

4.  Enkäten gjordes våren 2019, innan regeringens besked om hur tidigare inskickade ansökningar skulle hanteras hade kommit. 
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Hur har förutsättningarna för att
bygga studentbostäder utvecklats?



har pausat påbörjade projekt på grund av att stödet drogs in. Andra 

skriver att de hade projekterat annorlunda utan investeringsstödet, 

till exempel vad gäller lägenhetstyp och energikrav. 

Den generella inställningen till investeringsstödet skiljer sig åt hos 

studentbostadsaktörerna. Kritiska respondenter anger att det inte 

är aktuellt för dem att använda investeringsstödet. Flera uttrycker 

att stödet inte ger någon effekt i Stockholm. En annan är positiv 

till själva stödet och framhäver att ett indraget stöd är negativt för 

städer utanför Stockholm. 

Flera uttrycker en tydlig ståndpunkt för eller emot subventioner 

som investeringsstödet. En del anser att stödet stimulerar och 

påverkar studentbostadsbyggandet i positiv riktning, medan andra 

är emot den här typen av politiska åtgärder. 

Slutsatsen är att åsikterna kring investeringsstödet skiljer sig men 

att det inte framstår som den mest effektiva åtgärden för att främja 

byggandet av studentbostäder. Branschen lyfter framför allt andra 

åtgärder, nämligen: tillgången på mark och ett anpassat regelverk 

för byggnation och uthyrning av studentbostäder. 

Vad byggs?
Vilja finns att bredda utbudet

Statistiken för färdigställda och planerade studentbostäder 2019-

2022 visar att majoriteten av det som byggs är enskilda lägenheter, 

studentettan är det som framför allt har byggts de senaste årtionde-

na. Cirka 1 000 av de sammanlagt 12 000 bostäder som planeras är 

kollektivbostäder. 

Vi frågade om det är attraktivt med nyproduktion av kollektiva 

boenden, till exempel kompislägenheter och korridorsboenden. 

Av de som säger att de vill bygga mer studentbostäder, menar 37 

procent att det är attraktivt att bygga kollektiva bostäder i någon 

form, medan 43 procent tycker att det är delvis attraktivt. En av 

fem tycker att det är inte alls attraktivt för dem.  

9 av 10 av de som anger att de vill bygga fler typer av studentbo-

städer anger att nyproducerade kollektiva studentbostäder är en 

attraktiv eller delvis attraktiv produkt för dem.

Men trots att studentbostadsaktörer länge har vittnat om en större 

efterfrågan på enskilt boende, vet vi samtidigt att det är långt ifrån 

alla studerande som vill bo i en egen lägenhet. En undersökning 

som Studentbostadsföretagen gjorde 2015 visar att mer än vad 

tredje student vill bo i ett kollektivt boende, och det är framför allt 

de sociala aspekterna som lockar.5 För vissa, till exempel 

utbytesstudenter från andra länder eller svenska studenter som 

flyttar från en annan stad, kan det betyda mycket att få vara del av 

det sociala sammanhang det innebär att bo i en delad bostad. 

5. Studentbostadsföretagens rapport Framtidens studentbostäder 2015
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Är nyproducerade kollektiva 
studentboenden attraktiva?*



De studentbostadsföretag som har ett äldre korridorsbestånd är 

positiva till kollektiva bostäder som ett komplement till enskilda 

bostäder, men ser inte behov att bygga ut det, enligt undersök-

ningen. Det är inte den klassiska korridoren som i första hand lockar 

studenterna längre, utan andra former av delade boenden och 

boendelösningar. Mer attraktivt är det med mindre kollektiv eller 

kompislägenheter, vilket flera studentbostadsaktörer har som en 

del av sitt erbjudande idag. Många etablerade aktörer utvecklar nu 

sitt korridorsbestånd, både genom att renovera och utveckla nya 

koncept. 

Här ser det olika ut om man vill hyra ut det på separata kontrakt 

eller till en hyresgäst som i sin tur får välja sina inneboende. Men det 

väntas hända mycket inom colivingområdet de kommande åren, 

inte minst om man blickar ut i Europa där kollektiva studentbo-

stadslösningar är norm snarare än undantag. I takt med att coliving 

och delningsekonomin växer sig allt starkare kommer med största 

sannolikhet även det kollektiva studentboendet att utvecklas och 

växa även i Sverige. Olika slags konceptboenden väntas göra entré, 

inte minst i samband med nya aktörers intåg på studentbostads-

marknaden. Kanske kan det bidra till en uppvärdering av kollektiva 

boendelösningar i allmänhet och av kollektivt studentboende i 

synnerhet. 

Mår bättre av att bo tillsammans?

En sammanställning från Folkhälsomyndigheten visar att varannan 

student i åldern 18-29 år har upplevt psykisk ohälsa i form av ångest, 

stress, oro eller andra psykiska besvär6, vilket är en större andel än 

bland yrkesverksamma i samma åldersgrupp. Den psykiska ohälsan 

bland unga och studenter är en prioriterad fråga i studentbostads-

branschen och i undersökningen är det några respondenter som 

lyfter hälsoaspekterna med kollektivt boende.  

Något som många är överens om kan bidra till ett ökat välmående 

är just gemenskap och  kollektiva lösningar och det finns många 

aspekter att ta hänsyn till här. Forskning visar att det går att främja 

välmående och förebygga isolering genom sättet att bygga. Dels 

av skälen som nämns ovan, nämligen att ge de boende ett socialt 

sammanhang och möjlighet att knyta nya kontakter. Men också för 

att den allmänna känslan av välmående och trygghet blir större om 

när vi har andra människor runt omkring oss.  

Det här är något som allt fler studentbostadsaktörer tar fasta 

på. Också där man har enskilda lägenheter försöker man främja 

gemenskap. I undersökningen anger några respondenter att de ser 

det som sitt koncept att erbjuda kollektiva lösningar. Här vet vi dock 

att det finns fler, med tanke på hur många studentbostadsaktörer 

som faktiskt har olika kollektiva boendelösningar som en del av sitt 

utbud. 

Och som vi har berört ovan pekar trenden på att gemensamma bo-

endelösningar kommer att vara fortsatt viktiga. Både i form av helt 

kollektiva boenden och som gemensamma utrymmen där studen-

terna kan hänga, plugga och umgås med sina grannar. 

Ändrade beteendemönster, nya aktörer

De senaste åren har vi sett en breddning på studentbostadsmark-

naden, med nya typer av aktörer som kommer in. Det handlar delvis 

om svenska fastighetsägare som breddar sin verksamhet genom att 

rikta in sig även på studentbostäder. Men vi ser också internationella 

företag som vill etablera sig på den svenska marknaden, inte minst 

vad gäller att introducera europeiska konceptboenden i svensk 

tappning.7 

Här handlar det om allt från delvis gemensamt boende till rena 

fullservice-studentboenden med community-känsla. Det senare har 

vi inte sett konkret i Sverige ännu, men med förändrade beteende-

mönster och konsumtionsvanor från målgruppen i ryggen är det 

helt klart är att både nya och befintliga aktörer tittar på hur man kan 

utveckla det kollektiva studentboendet. 

Röster från enkäten 

”Som komplement fungerar det jättebra. 
Studenter som är nya på orten vill gärna bo i 
korridor till en början för att kunna knyta kon-
takter, för att i ett senare skede kunna dela en 
större bostad med egna utvalda kompisar. ”

 

” Trenden är att alla vill ha eget boende men 
jag med flera tror att små gruppboenden kan 
utvecklas för framtiden.”

 

” Vi tror att det är lite av en myt att studenter 
idag bara vill ha små lägenheter. Det finns en 
stor efterfrågan på olika former av kollektivt 
boende, oavsett om man kallar det ”korridor” 

6. ”Psykisk ohälsa bland högskole- och universitetsstudenter kan förebyggas” (Rapport från Folkhälsomyndigheten, september 2018)
7.  Studentbostadsföretagens rapport Studbotrend från 2019

RÖSTER FRÅN ENKÄTEN

”Som komplement fungerar det jätte-
bra. Studenter som är nya på orten vill 
gärna bo i korridor till en början för att 

kunna knyta kontakter, för att i ett 
senare skede kunna dela en större 

bostad med egna kompisar. ”

” Trenden är att alla vill ha eget boende 
men jag med �era tror att små grupp-
boenden kan utvecklas för framtiden.”

” Vi tror att det är lite av en myt att 
studenter idag bara vill ha små lägen-
heter. Det �nns en stor efterfrågan på 

olika former av kollektivt boende, 
oavsett om man kallar det korridor 

eller något annat.”



Vi har undersökt hur många nyproducerade studentlägenheter som 

har färdigställts samt planeras att färdigställas mellan åren 2018-

2022. Kartläggningen, som har mynnat ut i den här nulägesrappor-

ten, avser både medlemsföretag i Studentbostadsföretagen och 

övriga aktörer som bygger studentbostäder i Sverige. 

Rapporten är huvudsakligen baserad på en årlig enkät där vi frågar 

studentbostadsaktörer hur många studentbostäder de planerar att 

färdigställa de närmsta åren. Respondenterna har även fått svara 

på frågor om hur de ser på förutsättningarna för byggande samt på 

olika typer av studentbostäder. 

Årets enkät genomfördes våren 2019 och gick ut till 68 studentbo-

stadsföretag. Svarsfrekvensen var 76 procent. Under sommaren och 

hösten har vi fortsatt att samla in nyproduktionsstatistik.  

För att få en så heltäckande bild som möjligt har vi utöver enkät-

svaren samlat in ytterligare information genom omvärldsbevak-

ning och övrig research samt direktkontakt med medarbetare i 

branschen och på lokala stadsbyggnadskontor. Resultatet i den 

här rapporten baseras på uppgifter vi har tagit del av fram till den 

5 november 2019. Researchen har varit grundlig men det kan ändå 

finnas planerade projekt inom den undersökta tidsperioden som vi 

av olika anledningar inte har fått reda på, varför sifforna i lägesrap-

porten ska ses som prognoser och som ungefärliga. Ju längre fram i 

tiden ett projekt ligger, desto mer kan förändras i form av utdragna 

planprocesser, överklaganden och andra faktorer som påverkar 

tidplan, lägenhetsantal, bostadstyp med mera. 

Metod
Om undersökningen

FRÅGOR ELLER FUNDERINGAR? 
KONTAKA OSS!

info@studentbostadsforetagen.se
031-780 45 70

www.studentbostadsforetagen.se

Om Studentbostadsföretagen

Studentbostadsföretagen är branschorganisationen 
för de som äger, utvecklar, förvaltar och förmedlar 
studentbostäder i Sverige. Med våra medlemmars 
73 000 studentbostäder i ryggen är vi Sveriges enskilt 
största studentbostadsaktör. Vi är politiskt oberoende 
och företräder enbart våra medlemmars intressen – 
skapa förutsättningar för att bedriva bästa möjliga 
studentbostadsverksamhet.




