
LÄGESRAPPORT 

NYPRODUKTION 2015
Varje år frågar vi landets studentbostadsföretag om hur deras nyproduktion ser ut, 

både vad som har och kommer att byggas och hur de ser på förutsättningarna för 

nyprodutkion. Tidigare har enkäten skickats ut till våra medlemsföretag, men i år 

inkluderades även ut ett flertal andra studentbostadsföretag.

Resultatet visar att det färdigställs en hel del studentbostäder runt om i landet, 

framförallt i Stockholmsregionen där både nya bostäder och aktörer letat sig in på 

marknaden. Behovet av studentbostäder är dock fortfarande stort. Även om nypro-

duktionen tagit fart de senaste åren är det långt ifrån tillräckligt. I den här lägesrap-

porten ges både problembeskrivningar och lösningar på studentbostadsbristen.

KONTAKT:

www.studentbostadsforetagen.se

info@studentbostadsforetagen.se

031 - 780 45 73
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Behovet av fler studentbostäder är stort i landet. 
På många av de större studieorterna är läget 
oförändrat jämfört med de senaste åren, men på 
några mindra studieorter har behovet av fler stu-
dentbostäder minskat betydligt, eller till och med 
helt försvunnit. 

Nästan hälften av de som svarat på årets enkät upplever 

att det finns en brist på studentbostäder på den ort eller 

de orter de verkar på. Fördelat på orter, istället för före-

tag, är samma siffra 37 procent.  Den utbredda bristen på 

studentbostäder är ingen nytt, under flera år har många 

orter rapporterat en brist på studentbostäder. Antalet 

studieorter som uppger ett behov på 1 000 studentbos-

täder eller fler ökar, medan det på andra håll stått still på 

höga nivåer under en längre tid, till exempel i Göteborg 

och Stockholm där behovet är upp emot 4 000 respektive 

10 000 studentbostäder. 

1 .  B E H O V  O C H  E F T E R F R Å G A N

Behov av fler studentbostäder   
Ej behov av fler studentbostäder
Osäkert marknadsläge*
Vet inte/svar saknas

Borås Göteborg
Stockholm

Linköping
Lund

Malmö

Norrköping

Norrtälje

Uppsala
Örebro

Piteå

Falun

Eskilstuna
Varberg

Sundsvall

Visby

Helsingborg

Karlskrona

Borlänge

Kalmar Jönköping

Luleå

Växjö

Östersund

Halmstad

Behov
Inte behov
Osäker
Vet ej/Inget svar

Umeå

Gävle

Skövde

Har ni ett behov av fler studentbostäder på orten?

Längre
Oförändrad
Kortare

18%

64%

18%

Har kötiden förändrats sedan samma tidpunkt 2014?

Längre 
Oförändrad
Kortare

* Bedömningen om det i dagsläget finns ett behov eller inte är svår att göra på grund av 
närstående förändringar, till exempel fler bostäder på gång eller ökat antal studenter. 

Det totala angivna behovet av studentbostäder  i enkäten 

uppgår till 19 000 studentbostäder. Antalet avser endast 

behovet på de orter som kunnat ange en siffra. Flera orter 

med ett uttalat behov har inte tillräckligt underlag för att 

sätta en siffra på behovet, vilket pekar på att den reella 

siffran ligger högre än de angivna 19 000. 

På vissa håll har läget förändras till det bättre. På några 

av de mindre studieorterna som de senaste åren brottats 

med ett behov av studentbostäder uppger studentbo-

stadsföretagen att man numera är osäker på om behovet 

kvarstår. Det beror på om den nyproduktion som är på 

gång eller nyss färdigställts räcker eller inte. Detta är fallet 

till exempel i Gävle och Örebro. 

Om man tittar på kötiderna så är det många som anger 

att den är oförändrad jämfört med 2014, ett tecken på att 

efterfrågan på studentbostäder på många håll slutat öka, 

även om den fortfarande är stor. 
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2 .  N Y P R O D U K T I O N

De senaste åren har nyproduktionen av stu-
dentbostäder ökat, och så även detta år. Under 
de kommande åren verkar nyproduktionen av 
studentbostäder dessutom öka ytterligare. Men 
bakom siffrorna finns många osäkra projekt och 
inte ens om varenda planerad studentbostad 
fram till 2018 förverkligas byggs den nuvarande 
bristen bort. 

Antalet nybyggda studentbostäder fortsätter att öka. I en-

käten svarade studentbostadsföretagen att de byggt 693 

bostäder under 2014, en ökning mot antalet färdigställda 

bostäder 2013 men också en liten minskning mot de 734 

studentbostäder som förutspåddes. Mer intressanta siffror 

finns om man kikar längre fram i tiden. Redan i år förväntas 

1 805 studentbostäder stå klara, merparten i Stockholm 

men även i Örebro, Göteborg och Lund. Mellan 2016 och 

2018 finns 7 265 studentbostäder på gång.  Dessa siffror 

inluderar både planerade, beslutade och påbörjade pro-

jekt, vilket innebär att alla inte är garanterade att färdigstäl-

las i tid - eller över huvud taget. Men siffrorna, även om de 

är preliminära, är bättre än på länge och visar framförallt på 

att det finns en stor vilja och avsikt att skapa fler student-

bostäder i landet.

Den samlade nyproduktionen landar på knappt 15 000 

studentbostäder fram till 2018, en siffra som är långt ifrån 

absolut och ställs mot behovet på 20 000 bostäder runt 

om i riket idag. Men det är också på de orter med behov 

som det byggs flest studentbostäder. I Stockholm, där be-

hovet uppgår till minst 10 000 bostäder, syns ett tillskott 

på både fler studentbostäder och aktörer på marknaden. 

Studentettor och lägenheter är det som byggs mest, båda 

kategorierna byggs av över hälften av de som färdigstäl-

ler studentbostäder de kommande åren. Kompislägenhe-

ter och korridorer byggs av 29 respektive 18 procent.

Föregående år Nuvarande år Kommande tre år

Byggenkät 2012 225 80 -

Byggenkät 2013 292 552 209

Byggenkät 2014 583 734 1545

Byggenkät 2015 693 1805 7265

Färdigställd och planerad nyproduktion av studentbostäder från årets och tidigare byggenkäter
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3 .  N Y P R O D U K T I O N E N S  F Ö R U T S ÄT T N I N G A R

74%26%
JA

NEJ

Är det lättare att nyproducera student-
bostäder idag jämfört med ett år sedan? 

56%44%

JA
NEJ

Vill ni bygga fler studentbostäder 
än vad ni idag har möjlighet till?

De skuggade staplarna visar 2014 års svar

Som konstaterat ökar nyproduktionen av 
studentbostäder. Att det skett en förändring i 
förutsättningarna syns dessutom när vi frågar 
studentbostadsföretagen hur de ser på möjlighe-
terna att bygga fler studentbostäder, men vägen 
till en väl fungerade studentbostadsmarknad är 
fortfarande lång.

Varje år ställs frågan om man tycker det blivit lättare att 

nyproducera studentbostäder idag jämfört med för ett 

år sedan. I år svarar 26 procent att det har blivit lättare, 

en ökning från 15 procent under 2014. Anledningarna är 

flera och varierar över landet, men flera påpekar att det 

finns en större politisk vilja att skapa fler studentbostäder.

Dock säger fler företag än tidigare att de skulle vilja bygga 

fler studentbostäder än vad de idag har möjlighet till, 44 

procent jämfört med 32 procent föregående år. Det som 

hindrar är tillgång på mark och långa, dyra planprocesser. 

Långa planprocesser som i kombination med att studie-

platser snabbt kommer och gör det svårt för studentbo-

stadsföretagen att balansera efterfrågan och utbud. 

Framförallt framhävs kostnadskalkylen som ett problem 

vid nyproduktion av studentbostäder, ett problem som 

grundar sig i de höga kraven på regler gällande bostads-

utformningen. Kraven resulterar ofta i en sluthyra som inte 

är anpassad efter studenten. Lättnader i både tillgänglig-

het, utformning och buller efterfrågas för att kunna bygga 

bostäder som passar både studentens livsstil och plånbok. 

På frågan om man vill bygga andra typer av bostäder än 

vad man i dagsläget gör är det många som svarar att det 

är ett önskemål. I ett vidare resonemang framkommer det 

återigen att det finns ett behov att bygga enklare och bil-

ligare för att kunna möta studenternas efterfrågan bättre. 

Det finns en nyfikenhet av vad man skulle kunna bygga 

genom att tänja ytterligare på nuvarande byggregleverk. 

Även fler former av kollektiva boenden efterfrågas, både 

större varianter och mindre med separata kontrakt. 

Att bygga efter studenternas efterfrågan är centralt för 

många av studentbostadsföretagen och det råder delade 

meningar om möjligheterna att göra det. Majoriteten 

menar att det idag inte går att bygga särksilt väl i enlighet 

med studenternas efterfrågan, men över en fjärdeddel 

tycker att förutsättningarna är bra. 
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4 .  R E G E R I N G E N S  F Ö R S L A G  O M  S U B V E N T I O N E R

Har inte färdigställt/
kommer inte färdigställa 
några bostäder
Ja
Kanske/kanske inte
Nej

48%

9%

23%

20%

Ja
Kanske/kanske inte
Nej

8%

14%
56%

36%

Mycket positiv
Positiv
Varken eller
Negativ
Mycket negativ

46%
17%

17%

9% 11%

Har inga planerade/
beslutade projekt
Ja
Kanske/kanske inte
Nej

28%

14%39%

19%

Vad anser ni om subventionerna?

Är det troligt att de projekt som ni färdigställt eller 
kommer att färdgiställa 2014/2015 skulle uppfylla 
kraven för ett stöd enligt förutsättningarna?

Är det troligt att ett stöd enligt förutsättningarna 
kommer innebära att ni kan genomföra fler nybygg-
nadsprojekt än vad ni skulle gjort annars?

Är det troligt att de projekt ni planerat/beslutat att 
påbörja kommer att uppfylla kraven för ett stöd enligt 
förutsättningarna?

I våras presenterade regeringen sitt förslag om ett eko-

nomiskt stöd till nybyggnation av bland annat student-

bostäder. Stödet har under flera år efterfrågats av delar 

av studentbostadsbranschen. Sist ett liknande stöd fanns 

var under början av 2000-talet och efter att det togs bort 

2008 sjönk nyproduktionen till rekordlåga nivåer, ett 

faktum som fått många att önska det tillbaka.

Tittar man på vad den generella åsikten om subventio-

nerna syns en överlag positiv bild, flest svarar att det 

är positivt och elva procent tycker till och med att det 

är mycket positivit. Men meningarna är delade och det 

finns en hel del företag, främst privata, som anser att det 

är negativt.

När det kommer till faktisk nyproduktion råder det dock 

tveksamheter. Få svarar att de projekt som har fördig-

ställts eller kommer att färdigställas skulle uppfylla kraven 

för subventionerna. En stor del är dessutom osäkra på om 

subventionerna, enligt den initiala utformningen, skulle 

leda till fler färdigställda studentbostäder över huvud 

taget. Anledningen är på många håll de hyreskrav som 

ställs i samband med subventionerna. 


