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”Fler studentbostäder – en förutsättning för 
Stockholm som kunskapsregion!”  
Stockholmsregionen ska utvecklas till Europas mest attraktiva storstadsregion. Det är den tydliga 
visionen i Stockholmsregionens regionala utvecklingsprogram, RUFS, från år 2010. En central del i 
målsättningen är att Stockholm ska ha god tillgång på högutbildad arbetskraft och ett brett utbud av 
högkvalitativa utbildningar och forskningsmiljöer. För att nå denna vision har Stockholms läns 
landsting tagit fram handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm, där man samlat ett batteri av 
åtgärder.  

Enligt handlingsprogrammet Kunskapsregion Stockholm är studentbostäder en viktig faktor när det 
gäller att attrahera studenter till regionen. Trots det har Stockholms län i dag lägst antal student-
bostäder i relation till antal utbildningsplatser jämfört med landets övriga stora högskoleorter. Det är 
enligt handlingsprogrammet ett stort problem för länets framtida rekrytering av studenter och i 
förlängningen även för tillväxten i regionen. 

För att Stockholm ska kunna bli Europas mest attraktiva storstadsregion är det alltså viktigt att det 
finns tillräckligt med studentbostäder i regionen. Om Stockholm lyckas vara attraktiv som studieort 
ökar också chansen att många av de studenter som kommer hit väljer att stanna kvar på orten efter 
avslutade studier.  

Men trots kraftigt ökad efterfrågan så står byggandet av nya studentbostäder nästan helt stilla. Det här 
innebär att många studenter tvingas välja bort Stockholmsregionen under studietiden, och istället söka 
sig till andra studieorter. Därmed går regionen i förlängningen miste om högutbildad arbetskraft som 
kan bidra med värdefull kompetens till såväl offentlig som privat sektor. 

För att se hur bristen på studentbostäder påverkar Stockholm som kunskapsregion har Stiftelsen 
Stockholms Studentbostäder, SSSB, genomfört en undersökning bland rektorerna på några av 
Stockholms högskolor samt bland andra aktörer som är verksamma inom tillväxt och kompetens-
försörjning i regionen. Syftet med undersökningen var att ta reda på om – och i så fall hur – dessa 
centrala aktörer tycker att studentbostadskrisen påverkar deras verksamhet och Stockholm som 
kunskapsregion. 

Resultatet visar att både rektorerna på Stockholms högskolor och övriga aktörer i undersökningen 
bedömer att utvecklingsmöjligheterna för Stockholmregionen begränsas rejält i och med den allvarliga 
bristen på studentbostäder. 

Allt fler tycks inse vikten av att lösa studentbostadskrisen. Det är bra. Till exempel så har en regional 
kraftsamling gjorts för att få fram 6 000 nya studentbostäder till 2017. Men trots alla ansträngningar är 
risken överhängande att hindren är för stora att för att detta mål ska uppnås. Som Stockholms största 
studentbostadsföretag vill SSSB visa vilka möjligheter som finns för Stockholm som kunskapsregion 
att växa och utvecklas – om vi bara får de rätta förutsättningarna för att komma igång med byggandet 
av fler studentbostäder. 

SSSB vill med den här rapporten bidra till en fortsatt dialog med politiker och beslutsfattare för att 
kunna skapa så bra förutsättningar som möjligt för att bygga fler studentbostäder, och därmed gynna 
utvecklingen av Stockholm som en attraktiv och växande kunskapsregion.  

 

Chris Österlund, vd SSSB 
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Sammanfattning 
Stockholmsregionen har både höga ambitioner och på många sätt goda förutsättningar att bli en stark 
kunskapsregion med god tillväxt. Att kunna locka till sig högutbildad arbetskraft och forskare med rätt kompetens 
är avgörande för att kunna skapa fler jobb och bidra till fler och växande företag i regionen.  

Men ett allvarligt hinder är den svåra brist på studentbostäder som råder i Stockholmregionen. Den 
genomsnittliga väntetiden för att få en egen studentbostad i Stockholm är drygt två år. Det bidrar till att allt för 
många studenter tvingas välja bort Stockholmsregionen som studieort. I många fall innebär det att Stockholm går 
miste om högutbildad arbetskraft, eftersom dessa studenter ofta etablerar sig på annan ort efter genomförda 
studier. 

I en undersökning från Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, uppger nästan var tredje student att 
de har funderat på att lämna Stockholm under studietiden på grund av boendesituationen. Varannan student 
menar att de har funderat på att flytta efter studierna på grund av just boendesituationen.1 På detta sätt riskerar 
Stockholmsregionen att gå miste om studenter som både under studietiden och när de är färdigutbildade starkt 
bidrar till tillväxt i en kunskapsdriven ekonomi. 

SSSB har genomfört en undersökning (se bilaga) bland rektorerna på några av Stockholms högskolor samt bland 
andra aktörer inom tillväxt och kompetensförsörjning i regionen. Syftet med undersökningen var att ta reda på om 
– och i så fall hur – dessa centrala aktörer tycker att studentbostadskrisen påverkar deras verksamhet och 
Stockholm som kunskapsregion. 

Rektorerna på Stockholms högskolor vittnar – liksom de övriga aktörerna – om att utvecklingen och möjligheten 
att locka studenter och högutbildade i hög grad begränsas på grund av den allvarliga studentbostadsbristen. 
Resultatet är tydligt: situationen upplevs som alarmerande. Studentbostadsbristen anses mycket påtagligt hindra 
möjligheten att rekrytera studenter och därmed hämmas Stockholms utveckling som kunskapsregion. 

                                                        
 

1 Stockholm i otakt – snart flyr studenterna bostadsbristen 
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Stockholm som kunskapsregion 

Visionen från Stockholmsregionens regionala utvecklingsprogram, RUFS, om att bli Europas främsta 
storstadsregion, bygger i hög utsträckning på att skapa förutsättningar för en kunskapsdriven ekonomi. Företagen 
ska ha lätt att rekrytera högutbildad personal, och det ska finnas en mängd olika topputbildningar och 
forskningsteam på regionens högskolor.  

I handlingsprogrammet slås också fast att Stockholmsregionens utveckling är beroende av högskolorna och de 
människor som utbildas där. Det beror på att Stockholmsregionens ekonomi är präglad av kunskapsintensiva 
verksamheter som bygger på välutbildad arbetskraft. Historiskt sett har en hög utbildningsnivå hos befolkningen 
och en god tillgång till högre utbildning haft en stor betydelse för tillväxten i regionen. Nu pekar prognoser på att 
Stockholmsregionen kan komma att stå inför ett stort underskott av högutbildad arbetskraft under de närmaste 
decennierna.2 

I Stockholmsregionens regionala utvecklingsprogram från 2010 finns en prognos som visar att antalet 
högutbildade i Stockholmsregionen måste öka från dagens 300 000 personer till 570 000 personer till år 2030. 
Det ställer höga krav på både utbildningsväsendet i regionen och servicen till studenterna i form av exempelvis 
studentbostäder. Om prognoserna blir verklighet kommer stora problem att uppstå för många arbetsgivare, både 
inom näringslivet och inom offentlig verksamhet. Stockholmsregionens tillväxtförmåga är i hög grad beroende av 
att det finns en god tillgång på högutbildad arbetskraft.3  

 

                                                        
 

2 Kunskapsregion Stockholm – handlingsprogram 
3 Kunskapsregion Stockholm – handlingsprogram 
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Tillgången på studentbostäder i Stockholm 
Ett brett utbud av högkvalitativa högskoleutbildningar är en central del av en attraktiv kunskapsregion. Men för att 
högskolorna i regionen ska kunna locka till sig studenter till dessa utbildningar, krävs studentbostäder. 
Studentbostaden är ett kategoriboende med begränsad besittningsrätt och förutsätter studier vid universitet eller 
högskola. Studenter har olika behov och olika förutsättningar för att lösa sitt boende under studietiden. För de 
som inte redan bor i Stockholmsområdet, eller har möjlighet att köpa sig en bostad, är studentbostaden ofta det 
enda alternativet. 

 

 

 

I regionen finns idag 80 000 studenter, men bara 12 000 studentbostäder. En student i Stockholm får vänta över 
två år på en studentbostad, vilket motsvarar större delen av studietiden för många. I RUFS 2010 anges att 
Stockholmsregionen ska tillhandahålla bostäder till minst 30 procent av studenterna i regionen. I dag är den 
siffran cirka 15 procent, det vill säga endast hälften av den miniminivå som anges. 

Bristen på studentbostäder leder till trångboddhet, olaglig andrahandsuthyrning, vägglöss och otrygghet för 
studenten. Den låga tillgången på bostäder innebär även att många studenter tvingas välja bort Stockholm under 
studietiden. I en undersökning från Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO, uppger hela 29 procent 
av studenterna att de har funderat på att lämna Stockholm under studietiden på grund av boendesituationen och 
50 procent menar att de har funderat på att flytta efter studierna på grund av just boendesituationen.4  

Olika lösningar och löften kring hur problemet ska lösas har presenterats under de senaste åren. Stockholms läns 
landsting har utifrån RUFS 2010 konstaterat en brist på i dagsläget minst 7 200 studentbostäder i Stockholm.5 År 
2011 gick ledande politiker i Stockholms stad ut och lovade 4 400 nya studentbostäder till år 2015.6 I juni 2013 
presenterade flera representanter för kommuner i Stockholms län, landstinget, landshövdingen, SSCO samt 
högskolor och näringsliv ett nytt mål om 6 000 nya studentbostäder till år 2017 under namnet 
Studentbostadsmässan 2017.7 Denna regionala kraftsamling är ett viktigt initiativ i arbetet med att få fram 

                                                        
 

4 Stockholm i otakt – snart flyr studenterna bostadsbristen 
5 Förslag till handlingsprogram – Kunskapsregion Stockholm 
6 www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vi-lovar-stockholmarna-4400-nya-studentbostader/ 
7 www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nu-bygger-vi-6-000-nya-studentbostader-till-2017/ 
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detaljplaner och bygglov för nya studentbostäder. Risken är dock stor – trots all god vilja, samordning och alla 
utredningar – att byggkostnaderna fortfarande är för höga.  

Trots löften och målsättningar med höga och positiva ambitioner, så byggs det sammantaget bara några hundra 
studentbostäder per år, totalt i hela Sverige. Det har Sverige och Stockholm inte råd med. 

 

 

 

Beräkningar från SCB talar för att studentbostadsbristen kommer att bestå. Enligt SCB kommer gruppen 19–24- 
åringar i Sverige att minska fram till år 2020 för att sedan öka igen. Det innebär att antalet studenter i Stockholm 
kan komma att minska en aning fram till år 2020, men det är ingen anledning till att bortse från studentbostads-
bristen. Bristen på studentbostäder är så pass omfattande att en temporär minskning av 19–24-åringar inte 
kommer att lösa problemet. Beräkningar från SCB visar nämligen att antalet 19–24-åringar kommer att öka igen 
efter år 2020.8  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                        
 

8 www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter 
amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/2013I60/ 

Befolkningsprognos för 19–24 åringar i Sverige (källa SCB). 

 

Färdigställda studentbostäder i Sverige de senaste tio åren (källa SCB). 

 

Trend 

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter%20amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/2013I60/
http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter%20amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/2013I60/
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Varför byggs det inte fler studentbostäder? 
Det finns alltså ett skriande behov av studentbostäder i regionen. Det finns dessutom en uttalad politisk vilja och 
vision hos beslutsfattare i Stockholmsregionen att lösa situationen. Och det finns studentbostadsaktörer, SSSB 
och många andra, som inte vill något hellre än att bygga fler studentbostäder. Ändå står nybyggnationen i princip 
stilla.  
 
Det främsta skälet till att det inte byggs något nytt är att det med dagens förutsättningar är svårt att få 
byggprojekten att gå ihop rent ekonomiskt. SSSB är en icke vinstdrivande stiftelse, som i likhet med flera andra 
aktörer på marknaden arbetar med mycket små marginaler. All nybyggnation behöver gå ihop och vara långsiktigt 
ekonomiskt hållbar, där kostnaderna måste bäras inom ramen för varje projekt. Med dagens förutsättningar är det 
i princip omöjligt. 

Politiker både på riks- och lokal nivå har initierat ett antal förslag till förändringar som ska skapa bättre 
förutsättningar för att få igång byggandet av nya studentbostäder. Men tyvärr räcker inte de initiativ som tagits. 
Sverige behöver en rejäl satsning för att få igång byggandet av fler studentbostäder – ett studentbostadslyft. 

Våra politiker måste i mycket högre utsträckning betrakta studentbostäder som ett samhällsintresse eftersom fler 
studentbostäder ger fler studenter möjlighet att utbilda sig, vilket i sin tur leder till en ökad tillväxt. När det handlar 
om strategiskt viktiga samhällsintressen är det vanligt, både i Sverige och i andra länder, att staten och 
kommunerna går in med resurser för att skapa möjligheter där marknaden har sina begränsningar. Ett exempel i 
Sverige är äldreboenden som har statliga subventioner. Trots det togs investeringsstödet för byggande av 
studentbostäder bort år 2007. Direkt efter det avstannade i princip allt byggande av studentbostäder.  

Genom att skapa förutsättningar för att undanröja det hinder som studentbostadskrisen utgör, kan våra politiker 
också bidra till att visionen om Stockholm som Europas mest attraktiva kunskapsregion uppfylls. 
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SSSB:s krav på förändring  
Vi behöver komma till rätta med den flaskhals som bristen på studentbostäder utgör och som hindrar 
kunskapsregion Stockholms utveckling. Men trots mängder av utredningar med syfte att gynna byggandet av 
studentbostäder, har ännu inget konkret skett som radikalt förbättrat villkoren. SSSB har i ett par års tid framfört 
krav på förändringar som vi anser vara nödvändiga för att skapa förutsättningar för fler studentbostäder:9 

• Effektivisera plan- och bygglovsprocesserna. Onödiga detaljregleringar, utdragna plan- och 
bygglovsprocesser och skilda regler mellan olika kommuner fördyrar byggandet. Alltför stor del av 
kostnaden för att bygga studentbostäder ligger på byggprocessen innan man ens har satt spaden i 
marken. Dessa tröga processer fördyrar byggandet på ett sätt som gör att det till slut inte finns tillräckliga 
förutsättningar för att bygga fler nya studentbostäder. Regeringen kommer inom kort att lägga fram en 
proposition för att förenkla planprocesserna. Vi hoppas att den innehåller kraftfulla förslag som syftar till 
att effektivisera planprocessen. 
 

• Förenkla byggreglerna. Många av de byggregler som styr byggandet av studentbostäder har 
egentligen skapats för vanliga permanenta bostäder. Studenter ska ha rätt till bra, moderna och 
miljömässigt acceptabla bostäder, men eftersom det är en begränsad boendetid är det inte nödvändigt 
att ställa samma krav som man gör på permanenta bostäder. Det är exempelvis orimligt att det i 
praktiken inte går att bygga studentbostäder på mindre än drygt 20 kvadratmeter. Det leder direkt till 
färre och dyrare bostäder. Även regler kring exempelvis buller försvårar och fördyrar byggandet av fler 
studentbostäder. Både regeringen och Boverket arbetar just nu med konkreta förslag för att förenkla 
byggreglerna. Vi hoppas att detta arbete kommer att resultera i nya regler som möjliggör betydligt mer 
yteffektiva och mindre studentbostäder. 
 

• Återinför ekonomiska stimulanser. Borttagandet av det investeringsstöd som fanns till och med 2007 
har bidragit på ett närmast övertydligt sätt till att nyproduktion av studentbostäder har avstannat. 
Grundproblemet är att höga markpriser, kostsamma byggprocesser och krångliga byggregler, 
tillsammans med studenternas begränsade ekonomiska förutsättningar, gör att den ekonomiska kalkylen 
inte går ihop. Resultatet blir att byggandet stannar upp helt. SSSB vill på sikt ha en så pass väl 
fungerande ordning – med mindre kostsamma processer och regler (och kanske även ekonomiskt 
starkare studenter) att statliga subventioner inte ska vara nödvändiga. Men på kort till medellång sikt är 
läget så akut att någon form av ekonomiskt stöd för att få igång byggandet närmast är nödvändigt som 
en övergångslösning. Det kan handla om sänkt byggmoms, rena investeringsstöd eller förstärkt ekonomi 
för den enskilde studenten. 
 

• Förbättra marktilldelningen. Det finns mark som skulle passa bra för nyproduktion av studentbostäder. 
Men på grund av slutna processer och brist på lönsamhet görs dessa inte tillgängliga för byggande av 
studentbostäder. 
 

• Satsa på permanenta lösningar. Alltför många kommuner försöker att lappa och laga genom att lägga 
fokus och resurser på högst tillfälliga boendelösningar. Men effekten av att lägga fokus på baracker, 
båtar och andra tillfälliga lösningar på permanenta och dessutom växande behov, blir att man istället 
skjuter upp problemet, skapar osäkerhet och slår undan benen för seriös nyproduktion. Det går inte att 
lösa permanenta problem med tillfälliga lösningar. 

 

Enligt rapporten ”Färre hinder – fler studentbostäder” 10 är tillgången på studentbostäder i våra nordiska 
grannländer betydligt bättre än i Sverige. En viktig orsak till det är att dessa länder har enklare byggregler och 
olika former av ekonomiska stimulanser.  

                                                        
 

9 Färre hinder – fler studentbostäder 
10 Färre hinder – fler studentbostäder 
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Resultat av undersökningen 
SSSB:s undersökning (se bilaga) bland högskolor och andra aktörer inom tillväxt och kompetensförsörjning i 
regionen visar tydligt på att dagens situation är allvarlig. Studentbostadskrisen har en betydande påverkan på 
deras respektive verksamheter och på Stockholm som kunskapsregion. 

• Högskolorna har en given och mycket central roll i en expansiv kunskapsregion men hela 70 procent av 
rektorerna vid Stockholms högskolor upplever att deras verksamhet begränsas i mycket hög grad eller 
hög grad av studentbostadsbristen.  
 

• Goda förutsättningar att rekrytera studenter är också viktigt i en kunskapsregion. Här anser 70 procent 
av rektorerna vid Stockholms högskolor att studentbostadsbristen i Stockholm i mycket hög grad eller 
hög grad begränsar deras möjligheter att rekrytera studenter. När det gäller de framtida möjligheterna att 
rekrytera studenter uppger hela 90 procent av rektorerna i Stockholmsregionen att 
studentbostadsbristen, om den består, kommer att innebära allvarliga begränsningar.  
 

• Att attrahera studenter från andra orter är viktigt för en kunskapsregion. Undersökningen visar att det är 
svårt för högskolor i regionen att rekrytera studenter från andra delar av Sverige. Dessutom väljer många 
stockholmare andra högskolor än de i Stockholm. Det upplevs även svårt att rekrytera internationella 
studenter, och att Stockholms högskolor också går miste om de mest framstående studenterna som 
läser masterprogram eller på forskarnivå. 
 

• I en kunskapsregion är högskolorna involverade i att lösa regionens gemensamma utmaningar. Så är 
också fallet i hög utsträckning i Stockholm – men regelverket lägger hinder i vägen. Här anger 80 
procent av rektorerna att de kan tänka sig att hyra ut bostäder till studenter om regelverket skulle ändras. 
Däremot är det bara hälften som kan tänka sig att äga och förvalta bostäder.  
 

• För en kunskapsregion är samspelet mellan högskolor – som ska försörja näringsliv och välfärd med 
kvalificerade yrkesmänniskor – och företag, fack och det offentliga avgörande. I Stockholmsregionen 
anger samtliga övriga aktörer som tillfrågats i undersökningen att studentbostadsbristen i olika 
utsträckning begränsar tillväxten och kompetensförsörjningen i regionen. 75 procent anser tillväxten 
hämmas i mycket hög eller i hög grad. Strax över 60 procent anser att kompetensförsörjningen under 
senare tid försvårats avsevärt. 
 

• För att en kunskapsregion ska kunna utvecklas behöver hinder för tillväxt undanröjas. Ekonomiska 
stimulanser, förenklade byggregler och effektivare plan- och bygglovsprocesser är förslag från 
undersökningen på hur studentbostadsbristens hämmande effekt på kunskapsregionens utveckling kan 
lösas. Politisk vilja och enighet anges också som viktiga förutsättningar.  
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Slutsatser av undersökningen 
Stockholm som attraktiv storstadsregion och ledande kunskapsregion förutsätter att det finns goda möjligheter för 
studenter att utbilda sig i regionen. Men bristen på studentbostäder innebär ett allvarligt hinder för en sådan 
utveckling. Det bekräftar såväl rektorer som övriga kompetens- och tillväxtaktörer i denna undersökning (se 
bilaga).  

Rektorerna är tydliga: Studentbostadsbristen begränsar deras möjligheter att rekrytera studenter från både 
Stockholm och andra delar av landet. Det blir även svårt att bedriva internationellt studentutbyte när det inte finns 
bostäder att erbjuda. Det finns också en oro för att högskolorna i Stockholmsregionen inte lyckas rekrytera de 
bästa studenterna. Även att behålla dem är en utmaning eftersom det kan dröja flera terminer innan en student 
kan få tillgång till en studentbostad. 

Svårigheten att locka studenter till högskolorna i Stockholmsregionen är allvarlig redan i dagsläget. Men det är än 
mer allvarligt att samtliga rektorer upplever stark oro för att studentbostadsbristen ska begränsa deras möjligheter 
att rekrytera studenter i framtiden. Om inget görs kommer bristen på studentbostäder att hindra möjligheterna för 
Stockholm att utvecklas som kunskapsregion.  

Högskolorna har traditionellt sett varit högst tveksamma till att ta ett tydligt ansvar för att deras studenter ska ha 
någonstans att bo. Men i denna undersökning framkommer att den allvarliga situationen oroar rektorerna så pass 
mycket att de kan tänka sig att själva vara mer aktiva i uthyrningen av bostäder. Hälften av rektorerna säger sig 
även kunna tänka sig att äga, förvalta och hyra ut studentbostäder. Det är naturligtvis positivt att rektorerna säger 
sig vilja ta ett större ansvar för att lösa studenternas boendesituation, men också oroväckande att de ska behöva 
göra det. Några av rektorerna i undersökningen poängterar att deras fokus snarare bör ligga på deras 
kärnuppdrag: Att bedriva utbildning och forskning.   

Risken för kunskapsregionens utveckling i vidare bemärkelse är att svårigheten att locka studenter också ska 
påverka möjligheten att långsiktigt få högutbildad arbetskraft. I takt med att högskolorna i andra delar av landet 
och övriga världen skapar mer attraktiva boenden och andra möjligheter både under och efter studietiden, 
kommer en Stockholmsregion med fortsatt svår studentbostadsbrist inte längre kunna räkna med att alltid locka 
till sig den kompetens och arbetskraft som behövs.  

Också övriga aktörer i undersökningen bekräftar att studentbostadsbristen påverkar tillväxten och 
kompetensförsörjningen i regionen. Dessa samhällsaktörer har börjat märka av att regionen har svårt att rekrytera 
studenter till högskolor, vilket får konsekvenser även för arbetsmarknad och näringsliv i regionen. Det finns därför 
en tydlig oro för att regionen inte ska klara av kompetensförsörjningen framöver, eftersom studentbostadsbristen 
försvårar för regionen att få det studentunderlag som behövs. Det i sin tur leder till att antalet högskoleutbildade 
då inte blir tillräckligt många för att näringslivet ska klara kompetensförsörjningen.  

Eftersom bilden från såväl högskolor som fackliga organisationer, näringsliv och förvaltning är så samstämmig när 
det gäller svårigheten att rekrytera och behålla studenter från Stockholm, övriga landet och världen till studier i 
Stockholmsregionen, finns det stor risk att det uppsatta målet om att öka dagens 300 000 högutbildade till  
570 000 till år 2030 inte kommer att kunna nås.  

Kompetensförsörjning i en region kan beskrivas som en process. Regionen måste rekrytera studenter, behålla 
dem under studietiden, och sedan skapa förutsättningar för att de ska få attraktiva jobb efter studierna och 
därmed stanna i regionen. Om Stockholmsregionen ska lyckas i hela denna process behöver 
studentbostadsbristen lösas. 

Bristen på studentbostäder är nu så allvarlig att den innebär ett hinder för såväl tillväxten i regionen som 
möjligheterna för tusentals unga vuxna att förverkliga sina livsdrömmar och studieplaner. För att skapa bättre 
förutsättningar för kunskapsregion Stockholm att växa behövs nu en rejäl satsning på fler studentbostäder – ett 
studentbostadslyft. 
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Källhänvisning 
Här nedan redogörs för de källor som använts i rapporten utöver de respondenter som deltagit i undersökningen. 
En förteckning över respondenterna finner du under rubriken ”Undersökningen” i rapportens bilaga. 

 

Källa Datum 

DN, www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/vi-lovar-stockholmarna-4400-nya-studentbostader 2011-09-22 

DN, www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/nu-bygger-vi-6-000-nya-studentbostader-till-2017 2013-06-05 

SCB, www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Statistik-efter-
amne/Befolkning/Befolkningsframskrivningar/Befolkningsframskrivningar/14498/2013I60/ 2014-01-02 

SSCO, Stockholm i otakt – snart flyr studenterna bostadsbristen 2013 

SSSB, Färre hinder – fler studentbostäder 2013 

Stockholms läns landsting, SLL, Kunskapsregion Stockholm – handlingsprogram 2012 

Stockholms läns landsting, SLL, Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2010 

 

Studentbostadsföretagen, Studboguiden 2012 
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BILAGA 

Undersökningen 
SSSB genomförde under december 2013 en undersökning bland rektorerna på Stockholms högskolor och hos 
övriga centrala kompetens- och tillväxtaktörer. Respondenterna i undersökningen har fått svara på ett antal frågor 
i ett webbformulär som vi sedan har sammanställt i denna rapport. Utifrån svaren har vi fått en bild av hur 
respondenterna ser på studentbostadsbristen och dess konsekvenser för de verksamheter som de företräder. 

Svarsfrekvensen i undersökningen var mycket god. Samtliga av de tillfrågade rektorerna och 90 procent av de 
andra tillfrågade aktörerna svarade.  

 
Respondenter  
 
Rektorer vid högskolor 

Enkäten skickades till rektorer vid tio högskolor i Stockholmsregionen enligt listan nedan. Vi valde att fråga 
rektorerna om de ser konsekvenser av studentbostadsbristen och i så fall vilka konsekvenser. Samtliga rektorer 
svarade. 

• Astrid Söderbergh-Widding, Stockholms universitet 
• Peter Gudmundson, Kungl. Tekniska högskolan, KTH 
• Anders Hamsten, Karolinska institutet, KI 
• Karl-Olov Hammarkvist, Handelshögskolan 
• Moira von Wright, Södertörns högskola 
• Maria Lantz, Konstfack  
• Karin Henriksson-Larsén, Gymnastik- och idrottshögskolan 
• Cecilia Rydinger Alin, Musikhögskolan 
• Romulo Enmark, Försvarshögskolan 
• Owe Kennerberg, Teologiska Högskolan 

 
Övriga centrala kompetens- och tillväxtaktörer 

Enkäten skickades även till totalt nio aktörer som arbetar med att främja tillväxt och kompetensförsörjning i 
Stockholmsregionen. Bland de tillfrågade finns dels aktörer som arbetar med att främja tillväxt i regionen samt 
aktörer med en god insikt i hur det står till med kompetensförsörjningen i regionen. Totalt svarade åtta aktörer. Vi 
valde att fråga denna grupp av aktörer om de tror att studentbostadsbristen begränsar tillväxten och 
kompetensförsörjningen i regionen och om bristen i så fall hotar Stockholms möjligheter att bli Europas mest 
attraktiva storstadsregion.  

• Stockholms Handelskammare 
• Svenskt Näringsliv 
• Företagarna i Stockholm 
• Stockholms läns landsting 
• Unionen Student   
• Unionen Region Stockholm 
• Stockholmsdistriktet på Sveriges Ingenjörer  
• SACO Studentråd  
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Resultat av undersökningen bland rektorer 
 

Högskolorna upplever att studentbostadsbristen begränsar deras 
verksamhet 
 
I vilken omfattning upplever du att verksamheten vid det universitet eller den 
högskola du företräder begränsas av studentbostadsbristen i Stockholmsregionen?  
 

ANTAL 
SVAR

 

 
70 procent av rektorerna anger att deras verksamhet i mycket hög grad eller hög grad begränsas av 
studentbostadsbristen i Stockholmsregionen. I de 70 procenten finns de fem största högskolorna, 
Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska institutet, Kungl. Tekniska högskolan, KTH, Stockholms universitet 
och Södertörns högskola, vilket visar att de högskolor som står för den största delen av den högre utbildningen 
och forskningen i Stockholmsregionen är mycket påverkade av studentbostadsbristen. 
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Studentbostadsbristen försvårar för högskolorna att rekrytera 
studenter 
 
I vilken omfattning anser du att studentbostadsbristen i regionen 
idag begränsar era möjligheter till rekrytering av studenter? 
 

ANTAL SVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 procent av rektorerna på högskolorna anser att studentbostadsbristen i regionen idag begränsar deras 
möjligheter att rekrytera studenter. Även vad gäller rekrytering är samtliga av de fem största högskolorna i 
regionen representerade bland de 70 procent som svarat i mycket hög grad eller hög grad. De mindre 
högskolorna med en speciell inriktning anser sig inte i lika hög grad begränsade i rekryteringen på grund av 
studentbostadsbristen.  
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Högskolorna tror att studentbostadsbristen kommer begränsa 
studentrekryteringen framöver  
 
I vilken omfattning tror du att studentbostadsbristen i regionen kan 
begränsa era möjligheter till rekrytering av studenter framöver? 
 

ANTAL SVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hela 90 procent av rektorerna på högskolorna i Stockholmsregionen tror att studentbostadsbristen kommer att 
begränsa deras möjligheter till rekrytering ännu mer i framtiden. De fem större högskolorna upplever att 
studentbostadsbristen begränsar dem redan idag. Därför är de, inte helt oväntat, oroliga också för framtiden. 
Anmärkningsvärt är dock att även de mindre högskolorna med en speciell inriktning, som inte upplever att 
problemet är stort just nu, är oroliga för framtiden. 
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”Vi blir bortvalda av både 

stockholmare, de från 
övriga landet och 
utbytesstudenter”. 

 

 
”Vi missar de 

bästa”. 

 

 
”Det blir en selektion av 

studenter ur social 
synvinkel”. 

 

 
”Bostad, egendom och 

familjeförhållanden, framför 
studiemotivation, styr valet 

av högskola”. 

 

 

Studentbostadsbristen avskräcker unga från Sverige och andra 
länder att välja Stockholm som studieort 
 
Nämn tre konsekvenser av studentbostadsbristen som det 
universitet eller den högskola som du företräder märker av? 

 
”Vi får svårt att 

behålla 
studenter”. 

 

”Platser på 
utbildningen 

fylls inte”. 

 

”Det blir svårt att bedriva 
internationellt 

studentutbyte”. 
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Högskolorna kan tänka sig att hyra ut bostäder till studenter 
 

Skulle ni, om regelverket ändrades, kunna tänka er 
att framöver hyra ut bostäder till studenter? 
 

ANTAL SVAR 

 

 
80 procent av rektorerna på de högskolor som svarat anger att de kan tänka sig att hyra ut bostäder till studenter 
om regelverket skulle ändras. (En av rektorerna avstod att ta ställning i frågan.)  
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Högskolorna är positiva till de temporära tillstånden att hyra ut 
bostäder till studenter 
 
Från 2010 har vissa högskolor och universitet under en femårsperiod fått temporärt 
tillstånd att hyra ut bostäder till sina studenter. Vad anser du om det? 

 
ANTAL SVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 procent av rektorerna tycker att de temporära tillstånden att hyra ut bostäder till studenter är bra. I svaren 
framkommer dock synpunkter på att det inte fungerar i praktiken. Som exempel på varför nämns att urvalet av 
bostäder är litet och att kostnaderna är för höga.  
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Ingen samlad inställning hos högskolor i frågan om att äga, förvalta 
och hyra ut bostäder  
 
Skulle ni, om regelverket ändrades, kunna tänka er att äga, 
förvalta och hyra ut studentbostäder i egen regi? 
 

ANTAL SVAR 

 

 
Det finns ingen samlad inställning hos rektorerna huruvida de, om regelverket ändrades, skulle kunna tänka sig 
att äga, förvalta och hyra ut studentbostäder i egen regi. Ungefär lika många är positiva, som negativa. Bland de 
som svarat nej anges anledningar som att det är en svår och krävande uppgift och att de vill ägna sig åt sina 
huvuduppgifter det vill säga utbildning och forskning. (En av rektorerna avstod att ta ställning i frågan.)
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Enad bild av vad som skulle få igång studentbostadsbyggandet 
 
Vad tror du skulle få igång studentbostadsbyggandet? 

 

 

 

 

 
När rektorerna på Stockholmsregionens högskolor ska ge förslag på vad de tror skulle få igång 
studentbostadsbyggandet utkristalliseras en relativt enad bild. Ekonomiska stimulanser och förenklade byggregler 
är de förslag som flest anger, men även bättre marktilldelning kommer fram som en lösning. Några av rektorerna 
efterfrågar mer politisk vilja och enighet mellan blockgränserna. Någon efterfrågar även att regeringen bör ställa 
krav på landets huvudstadsregion. 

 

Antal personer som angett respektive svar 
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Resultat av undersökningen hos övriga 
centrala kompetens- och tillväxtaktörer 
 

Enad bild av att studentbostadsbristen begränsar tillväxten i 
Stockholmsregionen 
 

I vilken omfattning upplever du att studentbostadsbristen i 
Stockholmsregionen begränsar tillväxten i regionen? 

 
ANTAL SVAR 

 

 
75 procent av de tillfrågade aktörerna anser att studentbostadsbristen i hög eller mycket hög grad begränsar 
tillväxten i regionen. Resterande 25 procent anser att studentbostadsbristen till viss del begränsar tillväxten. 
Samtliga av de tillfrågade anser således att studentbostadsbristen i mer eller mindre omfattning begränsar 
tillväxten i regionen. 
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Studentbostadsbristen i Stockholmsregionen begränsar 
kompetensförsörjningen i regionen 
 

I vilken omfattning upplever du att studentbostadsbristen i 
Stockholmsregionen begränsar kompetensförsörjningen i regionen? 
 

ANTAL SVAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Även när det gäller kompetensförsörjning anser samtliga av de aktörer som SSSB frågat att 
studentbostadsbristen, i olika omfattning, begränsar kompetensförsörjningen i regionen. Strax över 60 procent 
anser att studentbostadsbristen begränsar i mycket hög grad eller hög grad. 
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Studentbostadsbristen hinder för Stockholm som kunskapsregion  
 

I vilken omfattning anser du att studentbostadsbristen i Stockholmsregionen 
begränsar möjligheterna att kalla regionen för kunskapsregion? 
 

ANTAL SVAR 

 

90 procent av aktörerna anser att studentbostadsbristen i Stockholmsregionen begränsar möjligheten att kalla 
regionen för kunskapsregion, varav 50 procent anser att det gör det i mycket hög grad eller hög grad. 
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”De som inte bor i 
Stockholm redan får 
ingen möjlighet att 

studera här”. 

 

”De som kan köpa 
bostadsrätt ges 

företräde”. 

 

”Bristen på studentbostäder är starkt relaterad 
till den generella bostadsbristen/det låga 

byggandet. Bristen på 
studentbostäder/bostäder riskerar att minska 

värdet av att vara attraktiva och därmed kunna 
locka människor, resurser såväl finansiella 

som mänskliga till regionen”. 

 

 

Segregation, minskad attraktionskraft och unga som bor hemma är 
konsekvenser av studentbostadskrisen 
 

Finns det andra områden (än de redan nämnda; tillväxt, kompetensförsörjning och möjligheten 
att kalla sig kunskapsregion) som du ser kan vara konsekvenser av studentbostadsbristen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Stockholmare som 
studerar bor 

hemma längre upp 
i åldrarna”. 

 

”Stockholms 
attraktivitet 
minskar”. 

 

”Studenter som tvingas köpa bostadsrätt. 
Det kan leda till en situation där de som 

inte har råd måste välja bort studier på en 
viss ort (i Stockholm i det här fallet). Det 
går emot principen att familjens ekonomi 
inte ska påverka tillgången till studier och 

kunskap” 
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”Man kan inte ta ut någon större 
hyra vid nyproduktionen. Utan 
det bör inrättas någon typ av 
bostadsbidrag. Tar man ut 

kostnaden direkt blir det för dyrt 
för den studerande att bo i 

nyproduktion” 

 

”Incitament för billigare lägenheter.  
Bygg på höjden i studentbostadsområden.  

Föra en debatt om konsekvenserna av 
bristen. Träffa Chris Heister (landshövding), 
Sten Nordin (finansborgarråd) och diskutera 

problemet. 

 

 

Enad bild av vad som skulle få igång studentbostadsbyggandet 
 

Vad tror du skulle få igång studentbostadsbyggandet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

När de centrala kompetens- och tillväxtaktörerna får svara vad de tror skulle få igång studentbostadsbyggandet 
utkristalliseras en bild likt den rektorerna gav. Det efterfrågas ekonomiska stimulanser i form av statliga 
subventioner och enklare byggregler. Bland dessa svar går det också att se en viss önskan att inte betrakta 
studentbostaden som permanenta bostäder.  

 

 
”Förbud mot lokala 
byggregler. Enklare 

byggnormer och 
regler” 

 

 
”Statliga subventioner. Dags för ett 
nytt miljonprogram? Uppluckring av 

vissa bestämmelser kring 
bostadsbyggande. Bygga på höjden” 

 

 
”Förenklade byggregler, att 

kraven inte behöver vara lika 
höga som när man bygger 

permanenta bostäder” 

 

 

 
”Någon form av nationell 

samling. Förenkla 
överklagandeformerna” 
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