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Abstract
The shortage for student housing, especially in larger cities, has during a longer time period
been a frequently discussed topic in Sweden. Stockholm has a wide and strong offer of higher
education and the region is continuously expanding. The Stockholm region has about 80 000
students but less than 13 000 student apartments. This results in a risk that students deselect
Stockholm as a city to study in.
This study aims to investigate the possibilities for the student housing market to develop. With a
qualitative method through interviews with various actors on the market five problem areas
were identified. The five problem areas that lay ground for this thesis are; design of student
housing, rental and lease law, a developed campus, the university’s role, and subsidies and
grants.
The thesis concludes with a presentation of a model with two options for the construction of
new student housing, broken down by student housing developed on campus and off campus.
Student housing that will be built on campus are proposed primarily to take the form of
collective accommodation with the university as owner and the leasing should be made to
freshmen at the university. Student housing that will be built off campus are instead suggested
to be developed as one or two room apartments that real estate companies develop, own, and
lease through a queuing system.
The conclusion of this study indicate that it is important that a menu of various forms of
accommodation are brought to the student housing market as students have different
preferences combined with the universities’ and property owners’ different interests regarding
students’ accommodation.
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Sammanfattning
Bostadsbristen för studenter, särskilt i större städer, har under en längre tid varit ett frekvent
diskuterat ämne i Sverige. Stockholm har ett brett och starkt utbud av högre utbildning och
regionen expanderar kontinuerligt. Regionen har idag cirka 80,000 studenter som slåss om färre
än 13 000 studentbostäder. Detta medför en risk att studenter väljer bort Stockholm som
studentstad.
Denna studie syftar till att undersöka möjligheterna för studentbostadsmarknaden att utvecklas.
Med ett kvalitativt tillvägagångsätt via intervjuer med fastighetsutvecklare och lärosäten
identifierades fem problemområden som ligger till grund för detta examensarbete. De fem
problemområdena är; Utformning av studentbostäder, uthyrning och hyreslagstiftning, ett
utvecklat campus, högskolans roll, samt subventioner och bidrag.
Examensarbetet avslutas med en presentation av en modell med två alternativ för nyproduktion
av studentbostäder uppdelade efter studentbostäder som utvecklas på campus respektive
utanför campus. Studentbostäder som ska byggas på campus föreslås i första hand att utformas
som kollektivboende med lärosätet som ägare och att uthyrning ska ske till förstaårselever vid
lärosätet. Studentbostäder som ska byggas utanför campus föreslås istället att utformas som
studentettor eller tvåor vilka fastighetsbolag och stiftelser utvecklar, äger och hyr ut via ett
kösystem.
Slutsatsen för denna studie pekar på att det är viktigt att en meny av olika former av boende förs
till studentbostadsmarknaden då studenter har olika preferenser samtidigt som lärosäten och
fastighetsägare har olika intresse att bevaka gällande studenters boende.
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Förord
Denna masteruppsats som omfattar 30 högskolepoäng har skrivits under våren 2015 vid
institutionen för Fastigheter och Byggande på Kungliga Tekniska högskolan. Examensarbetet
utgör det avslutande momentet på masterprogrammet Fastigheter och byggande med inriktning
mot fastighetsekonomi. Först skulle jag vilja tacka alla som har ställt upp på intervjuer och
bidragit med mycket värdefull och för detta arbete nödvändig information. Vidare skulle jag vilja
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fastighetsekonomi, som bidragit med vägledning samt varit ett stort stöd under hela detta
arbete.
Jag vill även passa på att tacka min syster Thérèse som alltid varit och fortfarande är en mycket
god förebild för mig. Slutligen vill jag tacka mina underbara föräldrar Charlotte och Börje som
stöttat mig under hela min utbildning.

Stockholm, 2015-06-02
Alexandra Zinn

4

Innehållsförteckning
1. Inledning

7

1.1 Bakgrund....................................................................................................................................................... 7
1.2 Syfte .............................................................................................................................................................. 8
1.3 Frågeställning ............................................................................................................................................... 8
1.4 Avgränsningar och definition ........................................................................................................................ 8
1.5 Disposition .................................................................................................................................................... 8
2. Metod

9

2.1 Litteraturstudie ............................................................................................................................................. 9
2.2 Empiri ............................................................................................................................................................ 9
2.2.1 Intervjuer
10
2.3 Resultatredovisning .................................................................................................................................... 10
3. Problem I: Subventioner och bidrag

12

3.1 Bakgrund..................................................................................................................................................... 12
3.1.1 Subventioner och räntebidrag
12
3.1.2 Historiskt bostadsbyggande i Sverige

12

3.2 Resultatredovisning och observationer ...................................................................................................... 13
3.2.1 Förslag på investeringsstimulans
13
3.2.2 Studentbostad som kategoribostad

13

4. Problem II: Utformning av studentbostäder

14

4.1 Bakgrund..................................................................................................................................................... 14
4.1.1 Boendeformer
14
4.1.2 Boverkets byggregler

14

4.1.3 Studenters behov

15

4.1.4 Resultat från tidigare examensarbeten

15

4.2 Resultatredovisning och observationer ...................................................................................................... 16
4.2.1 Lärosätenas efterfrågan
16
4.2.2 Små bostäder

17

4.2.3 Kollektivbostäder

18

4.2.4 Gemensamhetsytor

19

4.2.5 Hållbarhetsaspekter

19

4.2.6 Förvaltningsperspektiv

20

5. Problem III: Uthyrning och hyreslagstiftning

21

5.1 Bakgrund..................................................................................................................................................... 21
5.1.1 Hyressättningsregler för bostadslägenheter
21
5.1.2 Uthyrning av studentbostäder

22

5.1.3 Kösystem

22

5.1.4 Bostadsbidrag

22

5.2 Resultatredovisning och observationer ...................................................................................................... 23
5.2.1 Individuella kontrakt för kollektivboende
23
5.2.2 Hyressättning av kollektivboende med individuella kontrakt

23

5

5.2.3 Uthyrning av kollektivboende
6. Problem IV: Ett utvecklat Campus

24
25

6.1 Bakgrund..................................................................................................................................................... 25
6.1.1 Utveckling och förvaltning av campuslokaler
25
6.1.2 Campusområden i Stockholmsregionen

25

6.2 Resultatredovisning och observationer ...................................................................................................... 26
6.2.1 Attraktivt läge
26
6.2.2 Konkurrensmedel för lärosäten

27

6.2.3 Ett gränslöst lärande

27

6.2.4 Utformning av studentbostäder på campus

28

6.2.5 Uthyrning av studentbostäder på campus

28

6.2.6 Exempel: Campusplan- KTH

29

7. Problem V: Högskolans roll

31

7.1 Bakgrund..................................................................................................................................................... 31
7.1.1 Högskolans roll
31
7.1.2 USA och Storbritannien

31

7.1.3 Antagna studenter på svenska högskolor

32

7.2 Resultatredovisning och observationer ...................................................................................................... 32
7.2.1 Utveckling av studentbostäder
32
7.2.2 Uthyrning till internationella och/eller svenska studenter

33

7.2.2 Högskolan i ägandeposition

33

7.2.3 Statligt studentbostadsföretag

35

8. Analys

36

9. Avslutning

40

Referenslista

41

Bilaga 1

45

Intervjumall- fastighetsutvecklare .................................................................................................................... 45
Bilaga 2

47

Intervjumall- lärosäten ..................................................................................................................................... 47
Bilaga 3

48

Intervjumall- Akademiska Hus .......................................................................................................................... 48
Bilaga 4

49

Intervjumall- jurister ......................................................................................................................................... 49

6

1. Inledning
1.1 Bakgrund
Bostadsbristen generellt och studentbostadsbristen specifikt har under en längre tid varit ett
frekvent diskuterat ämne i Sverige. Under de senaste åren har vi sett nya byggkoncept växt fram
för att snabbt kunna bygga bort studentbostadsbristen. Några av dessa har varit lyckosamma
medan andra har visat sig vara hastverk som resulterat i problem såsom kalla lägenheter på
grund av icke fungerande värmesystem för nyinflyttade hyresgäster (Lindblad, 2014).
Något som är lätt att glömma i bostadsbristhetsen är att det alltid finns fluktuationer på
bostadsmarknaden vilket gör det viktigt att utveckla koncept som kommer att vara attraktiva
under en längre tidsperiod, även under lågkonjunkturer. Idag slåss Stockholms ca 80 000
studenter om de 12 500 studentbostäder som finns idag. Med en kötid på cirka två år (SSSB,
2014a) får en student i snitt en studentbostad först efter att ha klarat av två tredjedelar av en
kandidatexamen.
Stockholm har ett starkt utbud av högre utbildning och som hemort till högt rankade universitet
växer regionen (Nordin, 2013). Stockholms läns landsting har utvecklat ett handlingsprogram
som heter Kunskapsregion Stockholm (SSSB, 2014b). Studentbostäder anses vara en central
faktor för att kunna attrahera studenter till regionen. Jämfört med Sveriges övriga studentstäder
har Stockholm lägst antal studentbostäder per antal studieplatser. Detta kan leda till att
studenter väljer lärosäten utanför Stockholm för att undvika stressen att hitta boende. Vidare är
en väl fungerande marknad för studentbostäder en viktig parameter för kommuner som
efterfrågar utbildad arbetskraft (Westin, 2004).
En situation som länge har känts hopplös verkar äntligen börja röra sig i rätt riktning.
Väletablerade aktörer på marknaden utvecklar nya studentbostäder och nya aktörer ger sig in
på marknaden. Vad som verkar vara det största initiativet hittills är ”Sthlm 6000+”, en
kraftsamling med aktörer i Stockholmsregionen som inkluderar fastighetsägare, byggföretag,
arkitekter, statliga myndigheter, lärosäten och studenter (Sthlm6000+, 2015a). Kommuner som
har planmonopol i Sverige medverkar i samarbetet med målet att göra planprocesserna
snabbare. Målet för initiativet är att ha minst 6 000 nya studentbostäder i regionen redo att
flyttas in i 2017. Om det lyckas skulle studentbostadsutbudet öka med 50% och kötiderna
minskas signifikant.
Då nya studentbostäder förs till en hungrig marknad som tidigare inte verkat vara attraktiv för
fastighetsutvecklare och investerare, är det troligt att vi kommer se en förändring i hur
studentbostäder byggs.
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1.2 Syfte
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka möjligheter det finns för
studentbostadsmarknaden i Sverige att utvecklas. Det finns tidigare forskning om
studentbostäder generellt och även om studentbostäder i specifika marknader i Sverige. Dock
saknas forskningsstudier gällande hur studentbostadsmarknaden kan komma att utvecklas och
denna uppsats syftar till att delvis fylla den luckan.

1.3 Frågeställning
För att uppfylla syftet med detta examensarbete kommer följande nyckelfrågor att granskas:
-

Hur ska studentbostäder i framtiden utformas?
Finns det något i hyreslagstiftningen som hindrar utvecklingen av nya boendekoncept?
I vilken utsträckning ska våra lärosäten vara involverade?
Hur kommer campus att utvecklas?
Hur kan subventioner och bidrag påverka studentbostadsutvecklingen?

Fokus kommer att ligga på ovanstående första fyra frågor. Frågan gällande subventioner och
bidrag är något som kom upp under arbetets gång och behandlas endast kortfattat. Intresset
ligger i mer långsiktiga strukturella frågor såsom var och hur studentbostäder ska byggas.

1.4 Avgränsningar och definition
Arbetet inkluderar undersökning av studentbostäder specifikt för personer studerande vid
högskola eller universitet. Geografiskt är arbetet avgränsat till Stockholm då samtliga intervjuer
skett med aktörer aktiva på Stockholmsmarknaden. I urvalet av intervjupersoner har
avgränsningar utförts genom att fokusera på de aktörer som har större projekt på gång
alternativt har en central roll på eller kunskap om studentbostadsmarknaden.
Med studentbostad menas en bostad som är avsedd för studerande på eftergymnasial
utbildning.

1.5 Disposition
Examensarbetet är indelat i nio huvudkapitel. I det första kapitlet introduceras ämnet och dess
bakgrund samt studiens syfte, frågeställningar och avgränsningar. Därefter följer ett
metodkapitel som beskriver hur studien har gjorts och vilka personer som har blivit intervjuade.
De fem efterföljande kapitel introducerar fem problemområden med dess bakgrund samt
resultat som framkommit genom studien. Slutligen presenteras en analys samt avslutning.
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2. Metod
Det finns två olika metoder man kan välja mellan (Bhattacherjee, 2012). En induktiv metod
fokuserar på att skapa teori medan en deduktiv metod testar teori. Den induktiva metoden är
bättre lämpad då det finns begränsat med tidigare teorier eller förklaringar. Eftersom
studentbostadsmarknaden inte tidigare studerats från detta perspektiv valdes en induktiv
metod i form av en kvalitativ studie.
Huvuddelen av studien baseras på intervjuer med individer som representerar flertalet grupper
av aktörer på marknaden för att kunna skapa en generell bild från olika vinklar gällande hur
studentbostadsmarknaden kommer att utveckals. Literaturstudien summerar vad som tidigare
har studerats dels i rapporter men även i tidigare examensarbeten och forskningsstudier.

2.1 Litteraturstudie
Litteraturstudien har som mål att ge läsaren en grundläggande förståelse för hur
studentbostadsmarknaden fungerar idag. Inget separat kapitel med litteraturstudie kommer att
presenteras. Istället kommer litterarutstudien presenteras i bakgrunden till varje
problemområde.
Majoriteten av rapporter och publikationer gällande studentbostadsmarknaden specifikt för
Stockholm är genomförda av organisationer som Studentbostadsföretagen och Stiftelsen
Stockholms Studentbostäder (SSSB). Vidare har nyhetsartiklar och debattartiklar skrivna av
nyckelpersoner på den specifika marknaden använts i litteraturstudien. Dessutom har tidigare
examensarbeten använts för att understryka vad som tidigare studerats och vad som
framkommit under dessa studier.

2.2 Empiri
Studien har ett kvalitativt tillvägagångsätt genom intervjuer. Intervjumetoden har valts eftersom
denna metod är att föredra när data ska samlas om människors föreställningar och preferenser
(Bhattacherjee, 2012). Ett tvärsnittsurval av aktörer på studentbostadsmarknaden har
intervjuats.
Fastighetsägare och fastighetsutvecklare som bygger studentbostäder har varit huvudfokus och
det var där hela arbetet började. Sju fastighetsutvecklare som har betydande
studentbostadsprojekt på gång intervjuades först och därefter intervjuades tre lärosäten i
Stockholm. Vidare intervjuades två fastigthetsjuridiska experter samt ett företag som har en
betydande roll inom campusutveckling. Från intervjuerna identifierades fem problemområden
som blev grunden för detta examensarbete.
Mallar med intervjufrågor förberedes inför intervjuerna, en mall för var och en av
intressentgrupperna. Det var viktigt att intervjuerna bestod av öppna frågor för att få fördjupad
information från respondenterna. Vid användning av öppna frågor, kan respondenten påverka
innehållet i intervjun till en högre grad (Höst et al., 2006). Intervjuer ansågs vara en bättre
metod för denna studie jämfört med enkäter eftersom det bedömdes generera mer djupgående
resultat och öppna upp för ytterligare diskussioner och sidospår.
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2.2.1 Intervjuer
Intervjuerna genomfördes med face-to-face metoden. Intervjuer är en metod för att samla in
data där utvalda deltagare får svara på frågor för att ta reda på vad de gör, tänker eller känner
(Collis & Hussey, 2009). Majoriteten av intervjuerna spelades in, dock endast efter tillåtelse från
de intervjuade.
Respondenterna valdes genom deras roll på marknaden. Både väletablerade
studentbostadsägare och nya aktörer på marknaden intervjuades för att få ett så brett
perspektiv som möjligt. Intervjuer är tidskrävande och resurskrävande (Bhattacherjee, 2012)
och antalet är därför begränsat. I tabellerna nedan redovisas de genomförda intervjuerna;
Fastighetsutvecklare

Namn

Titel

SSSB

Michael Ingré

Nybyggnadschef

Svenska Bostäder

Allan Leveau

Nybyggnadschef

Stockholmshem

Patrik Andersson

Nybyggnadschef

Greendoor Fastigheter

Tomas Toll,
Johan Berg

VD,
Delägare

Abacus

Josa Lundbäck

VD (Abacus Bostad)

Järntorget

Carl Boman (genom Josa Lundbäck)

Projektchef

Familjebostäder

Håkan Siggelin

Chef, Projektutveckling

Tabell 1: Intervjurespondenter- fastighetsutvecklare

Lärosäte

Namn

Titel

Karolinska Institutet

Anders Flodin

VD (KI Housing)

Stockholms universitet

Åsa Wedlund,
Johanna Sommansson,
William Edwin

Bostadshandläggare,
Bostadshandläggare,
Bostadshandläggare

Kungliga Tekniska högskolan

Maria Frost

Gruppchef (KTH Bostad)

Tabell 2: Intervjurespondenter- lärosäten

Företag

Namn

Titel

Akademiska Hus

Karin Ahlzén

Fastighetsutvecklare

Hyresgästföreningen

Susanna Skogsberg

Jurist

Kungliga Tekniska högskolan

Jonny Flodin

Universitetsadjunkt,
fastighetsjuridik

Tabell 3: Intervjurespondenter- övriga

2.3 Resultatredovisning
Studiens resultat presenteras i fem separata kapitel, indelade i problemområden. Varje kapitel
är indelat i två delar; bakgrund och resultatredovisning. I bakgrunden presenteras
grundläggande kunskap kring ämnet, t.ex. hur marknaden ser ut idag eller hur den historiskt har
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sett ut. I resultatredovisningen presenteras huvudsakligen resultat från intervjuer med de olika
aktörsgrupperna. Dessutom vävs information från andra källor in i resultatredovisningen såsom
aktuella nyhetsartiklar, debattinlägg samt rapporter.
Det första problemet som presenteras är subventioner och bidrag. Detta problem utgör inte en
central del av uppsatsen men bedömdes viktigt att ha med och är därför presenterat kortfattat.
Därefter, i kapitel 4-7, följer de problemområden som behandlar mer långsiktiga strukturella
frågor vilka denna uppsats har fokus på.
Om ingen annan källa anges kommer resultaten från intervjuer. Efter överenskommelse med
respondenterna görs inga direktcitat från intervjuerna.
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3. Problem I: Subventioner och bidrag
I detta kapitel kommer subventioner och bidrag för nyproduktion av studentbostäder att belysas.
Först kommer subventioner och bidrag historiskt i Sverige att redovisas och därefter kommer ett
aktuellt regeringsförslag presenteras med dess möjliga konsekvenser.

3.1 Bakgrund
3.1.1 Subventioner och räntebidrag
Politiskt och socialt motiverat stöd till boende i form av subventioner är något som förekommer
i de flesta länder. Nationalencyklopedin (2015) definierar subvention enligt följande;
”ekonomiskt bidrag (ofta statligt) i syfte att stödja bl.a. produktion eller konsumtion av en
viss vara eller tjänst, t.ex. jordbruksprodukter eller bostäder.”

Subventioner kan ges i form av generella eller selektiva subventioner, där generella ges
oberoende av hushållens inkomster och selektiva ges till hushåll som anses ha specifika behov.
Både generella och selektiva subventioner har historiskt funnits i Sverige. De statliga
räntebidragen som utgick för nybyggda bostäder fram till 2006 räknades till en början som
generella subventioner men blev med tiden mindre generella. Exempel på selektiva
subventioner som finns i Sverige är bostadsbidrag och bostadstillägg för pensionärer.
3.1.2 Historiskt bostadsbyggande i Sverige
På 1950- och 1960-talet fanns en omfattande bostadsbrist i Sverige vilket den dåvarande
regeringen löste genom det så kallade Miljonprogrammet (SCB, 2012). Programmets mål var att
en miljon bostäder skulle byggas inom loppet av 10 år med startskott 1965 och möjliggjordes
genom olika subventioner och bidrag. Över 100 000 bostäder byggdes årligen under åren 19671972 varefter byggandet successivt sjönk fram till mitten av 1980-talet då byggandet var nere
under 30 000 bostäder per år.
Bostadsbyggandet tog en ny sväng uppåt då de
finansiella förutsättningarna för att bygga var
fördelaktiga tack vare avregleringen av
kreditmarknaden 1985 i kombination av
generösa statliga räntesubventioner. Det
ökade bostadsbyggandet fortsatte fram till och
med 1991 då 67 000 bostäder färdigställdes.
Den efterföljande konjunkturnedgången som
minskade efterfrågan i kombination av
stigande byggkostnader som följd av
skattereformen
1991
gjorde
att
bostadsbyggandet tog en tvär vändning neråt
igen.

Källa: SCB, 2014
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Antalet byggda bostäder i Sverige låg på en historiskt låg nivå under senare delen av 1990-talet
och början på 2000-talet (SCB, 2012). Runt 2010 tog dock byggandet fart igen och år 2013
uppgick totalt antal färdigställa lägenheter i nybyggda hus till nära 30 000. Trots en ökning med
12 procent jämfört med år 2012, var byggvolymen långt ifrån den storlek Sverige såg under
1960-talet fram till början på 1990-talet

3.2 Resultatredovisning och observationer
3.2.1 Förslag på investeringsstimulans
Sveriges Regering har kommit med förslag att införa en investeringsstimulans för byggande av
hyresbostäder i områden med bostadsbrist och tillväxt av befolkning. Hyresbostäder som
påbörjas efter den 25 mars 2015 kommer ha möjlighet att söka stimulans, dock kommer
förordningen tidigast att träda i kraft den 1 januari 2016.
Lägenhetsstorlek och geografisk plats kommer att påverka storleken på varje
investeringsstimulans. I Stockholmsregionen är stödbeloppet 5 300 kronor per kvadratmeter för
lägenheter på max 35 kvadratmeter. Stödet är störst till mindre lägenheter vilket anses av
Regeringen rimligt då kök och badrum är dyrast per kvadratmeter för små lägenheter.
I tabellen nedan redovisas en uträkning på hur mycket räntekostnader skulle minskas genom
investeringsstödet. Lägenheten är på 35 kvadratmeter i Stockholmsområdet och beräknas
därför få ett stöd på 5 300 kronor per kvadratmeter.
4% ränta

5% ränta

7 420 kr

9 275 kr

Årlig minskad räntekostnad per kvadratmeter

212 kr

265 kr

Möjlig sänkt hyra per månad och lägenhet

618 kr

773 kr

Årlig minskad räntekostnad per lägenhet

Investeringsstödet skulle utgå med totalt 185 500 kronor för en lägenhet på 35 kvadratmeter
vilket skulle resultera i en minskad räntekostnad på 7 420 kr (4% ränta) eller 9 275 kr (5%
ränta). Om den minskade räntekostnaden för lägenheten skulle användas till att sänka hyran
skulle det möjliggöra en sänkning på mellan 600-800 kronor i månaden per lägenhet. Enligt
ovanstående uträkning skulle investeringsstödet möjliggöra en procentuell sänkning på ca 1520% för en lägenhet på 35 kvadratmeter med en ursprunglig hyra på 4 000 kr.
3.2.2 Studentbostad som kategoribostad
Under en av intervjuerna med fastighetsutvecklare togs möjligheten upp med att klassificera
studentbostäder som en kategoribostad och införa ett specifikt investeringsstöd till denna typ av
bostad. Idag finns liknande för ny- och ombyggnation av äldre- och trygghetsboende där
bidragets storlek är på 2 200 – 2 600 kronor per kvadratmeter (Länsstyrelsen, 2015).
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4. Problem II: Utformning av studentbostäder
I detta kapitel kommer olika utformning av studentbostäder att diskuteras. Först kommer
nuvarande boendeformer, byggregler samt resultat från tidigare undersökningar och
examensarbete att presenteras. Därefter kommer resultat från denna studie att presenteras och
diskuteras.

4.1 Bakgrund
4.1.1 Boendeformer
Det finns idag ett antal olika studentbostadsformer varav vissa är vanligare än andra.
Studentrum/Korridorsrum
Studenten har ett eget rum som går att låsa. Toalett med dusch finns antingen i rummet eller i
korridoren och delas i vissa fall med andra. Kök delas med grannarna i korridoren (SSSB,
2015a). Korridorbostadens separata rum tillsammans med gemensamhetsutrymmen, kök och
hygienutrymme utgör en bostadsenhet i vilken en student hyr ett av rummen
(Studentbostadsföretagen, 2014).
Studentetta
En studentetta är avsedd för en person (Studentbostadsföretagen, 2014) men personen som står
på kontraktet har möjlighet att ha inneboende (SSSB, 2015a). Studentettor byggs med undantag
från Boverkets byggregler vilket resulterar i att framförallt kökets storlek och krav på avskildhet
är annorlunda jämfört med vanliga lägenheter. En studentetta har eget kök och badrum.
Studentlägenhet
En studentlägenhet är som vilken annan lägenhet som helst bortsett från att det är en
studentbostad och uppfyller vanliga krav på en lägenhet. Lägenheten är avsedd för en eller flera
boende.
Kompislägenhet
En kompislägenhet kan vara utformad på olika vis. Det kan vara till exempel två personer som
har individuella sovrum men delar kök och badrum. En variant är att kompisarna delar kontrakt,
det vill säga att båda står på kontraktet.
4.1.2 Boverkets byggregler
Enligt Boverkets byggregler får studentbostäder om högst 35 kvm ha utrymmena för
funktionerna daglig samvaro, sömn och vila, samt matlagning i samma rum utan att vara
avskiljbara. Dessutom får funktionerna daglig samvaro, sömn och vila, måltider samt hemarbeta
delvis eller helt överlappa varandra. Det innebär att t.ex. ett skrivbord även får användas som
matplats. Bostaden kan som minst bli 16 kvm (Boverket, 2014a).
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För bostäder för en student med gemensamma utrymmen står följande i Boverkets byggregler;
”För en grupp studenter som har enskilda bostäder avsedda för en person får rum för
personhygien, rum för daglig samvaro och rum för matlagning samt utrymme för
måltider, eller delar av dessa, sammanföras till gemensamma utrymmen. De
gemensamma utrymmena ska vara så stora att de i skälig utsträckning kompenserar för
inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
För en grupp studenter som har enskilda bostäder avsedda för en person får dessutom
inredning och utrustning för matlagning eller delar av dessa, sammanföras till
gemensamma utrymmen. De gemensamma utrymmena ska vara så välutrustade att de i
skälig utsträckning kompenserar för inskränkningarna i de enskilda bostäderna.
Gemensamma rum för personhygien ska finnas i nära anslutning och på samma plan som
de enskilda bostäderna. Ett gemensamt rum för personhygien får inte delas av fler än tre
enskilda bostäder avsedda för en person. Ett gemensamt rum med inredning och
utrustning för matlagning får inte delas av fler än tolv enskilda bostäder avsedda för en
person.” (Boverket, 2014b).

4.1.3 Studenters behov
Studentbostadsföretagen gjorde år 2013 en undersökning gällande studenters behov
(Studentbostadsföretagen, 2013a). Undersökningen fokuserade på hur studenter bor idag samt
hur de skulle vilja bo. De som intervjuades samt svarade på enkäten var studenter boende i
studentbostäder i Lund, Göteborg, Falun, Stockholm samt Umeå vilket gav studien en geografisk
samt storleksmässig spridning.
Av resultaten framkom att den vanligaste anledningen till att man vill bo i en studentetta är att
man inte vill dela kök med andra. Kök och plats för matlagning var dock framlyft som en viktig
del av bostaden och studenter önskar ett komplett kök med bra avställningsytor. 45% av
studenterna uppger att de aldrig använder de gemensamma ytorna såsom kök, festlokal,
biljardbord etc. som finns i fastigheterna. 33% uppgav att de använder de gemensamma
utrymmena mer sällan och resterande 22% använder utrymmena någon gång i månaden eller i
veckan.
Av de intervjuade umgås hälften med sina vänner i den egna bostaden medan några uppger att
de föredrar att umgås med sina vänner i deras bostad då de har större plats. På frågan om vilka
rekommendationer studenterna har för framtida utformning av studentbostäder var den första
generella rekommendationen att satsa på att sänka boendekostnaden.
4.1.4 Resultat från tidigare examensarbeten
I examensarbetet ”Minirevolutionen; En konsekvensanalys av ändrade byggregler för
utformning av studentbostäder” har Nilsson (2014) gjort en fallstudie i vilken
produktionskostnader, yteffektivitet, samt attraktivitet analyserats för olika utformningar av
studentbostäder.
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Följande fyra alternativ på utformning analyseras i studien;
-

-

-

-

Nollalternativ: Boverkets nollalternativ, en typlägenhet på 26,9 kvm med funktionen
måltider utflyttad till gemensamma utrymmen. En studentbostad enligt regler gällande
före juli 2014.
Alternativ A: Boverkets exempel på minsta möjliga studentbostad om 16 kvm enligt de
nya reglerna efter juli 2014 där utrymmen för samvaro, sömn och vila, måltider och
hemarbete får överlappa varandra.
Alternativ B: En lägenhetstyp för två personer med individuella sovrum samt
köksenheter. Badrum delas vilket möjliggörs av Boverkets regler att upp till tre personer
får dela hygienutrymme.
Alternativ C: En lägenhetstyp för tre personer med individuella sovrum. Badrum och kök
delas i ett gemensamt utrymme. Köket är utrustat enligt svensk standard för en bostad
för 3-4 personer.

Alternativ A

Alternativ B

Alternativ C

Källa: Nilsson, 2014

Resultaten i examensarbetet visar att de utformningar som har delade kök och badrum har den
högsta yteffektiviteten, lägre produktionskostnad samt inrymmer flest antal personer. En
enkätundersökning var även gjord för att analysera attraktiviteten av de olika lägenhetstyperna
bland studenter. Resultaten från undersökningen visar att 72% av studenterna kan tänka sig att
bo i en lägenhet på 16 kvm (Alternativ A) och av de 28% som inte kan tänka sig att bo i en sådan
lägenhet anger närmre 50% att det beror på att de skulle känna sig trångbodda.
Av de tillfrågade studenterna kunde 42% tänka sig att dela badrum med en annan person
(Alternativ B) och av de som inte kunde tänka sig att bo i en sådan lägenhet angav 60% att ett
badrum är för privat för att delas. Att bo i en lägenhet där både kök och badrum är utflyttat i
gemensamma utrymmen (Alternativ C) kunde endast 30% tänka sig. Av de som svarade att de
inte kunde tänka sig att bo i en sådan lägenhet angav 44% att de inte vill dela badrum med andra
och 39% att de inte vill dela kök med andra.

4.2 Resultatredovisning och observationer
4.2.1 Lärosätenas efterfrågan
Lärosätena lyfte under intervjuerna fram efterfrågan på korridorsrum samt kollektivboende.
Vad som är viktigt att komma ihåg är att institutionerna endast hjälper internationella studenter
samt gästforskare med boende, det vill säga svenska studenters efterfrågan var inte inkluderad i
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denna diskussion. Vad som framkom gemensamt mellan efterfrågan på kollektivboende och
korridorsrum är gemenskapen som hjälper studenter eller forskare som under en kortare tid
bosätter sig i Sverige.
Det framkom även under intervjuerna att ett gränslöst lärande anses viktigt för vissa av
institutionerna varpå ett boende i kollektivform på campus blir ett viktigt medel för att lyckas
med detta. Lärandet ska inte vara strikt slutet till klassrummen utan ska kunna fortsättas
utanför skollokalerna och gärna hela vägen in i hemmet. Vidare lyftes integrationsfrågan upp. Ett
kollektivboende med internationella studenter blandat med svenska studenter skulle främja
integrationen av internationella studenter då de bosätter sig i Sverige för att studera och även
arbeta efter studierna.
Campusnära boende lyftes fram som en viktig parameter för samtliga institutioner.
4.2.2 Små bostäder
Det fanns en väldigt tydlig trend bland fastighetsägarna att det främst satsas på studentettor.
Därefter kommer tvåor eller så kallade dubbletter, vilket innebär en lägenhet med två möjliga
sovrum men med ett gemensamt hyreskontrakt.
Följande två anledningar är vanligast till varför ettor och dubbletter prioriteras av
fastighetsutvecklarna:



Alternativanvändning/flexibilitet
Efterfrågan från studenter

Fastighetsutvecklarna var överens om att det är studentettor som har högst efterfrågan och de
pekade på studier gjorda från bland annat Studentbostadsföretagen men även egna
observationer gjorda på marknaden. Anledningen till att nybyggnation av korridorsrum är
bortprioriterad beror främst på att det finns få möjligheter för alternativanvändning av sådana
enheter. Ettor och dubbletter anses ha större flexibilitet och därför lägre risk. Andra anledningar
till bortprioriteringen av korridorsrum är den höga omflyttningsgraden i sådana enheter vilket
anses leda till höga förvaltningskostnader samt driftproblem.
På uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm, NCC och Swedbank gjorde United Minds (2014) en
studie för att se hur unga i Stockholm vill bo i framtiden. Studien bygger på omvärdsanalys,
expertintervjuer kompletterad av en digital undersökning som cirka 1,000 unga stockholmare
18-35 år svarade på. Närmre hälften av stockholmare 18-25 år kan tänka sig att bo i en lägenhet
på 25 kvm eller mindre under förutsättningen att de bor på ett attraktivt läge (Fastighetsägarna
et al., 2014). Kollektivtrafiknära boende med korta restider till arbete eller studier efterfrågas av
de unga vilket är i linje med vad de intervjuade fastighetsutvecklarna anser är viktigt med en bra
studentbostad.
Boverkets nya regler som möjliggör byggandet av studentbostäder på 16kvm har fått en blandad
effekt på fastighetsutvecklare. Vad fastighetsutvecklarna verkar vara mest överens om är att de
nya reglerna resulterar i fler möjligheter och ger större frihet i projekten. De betonar att mer
mark är nu tillgänglig eftersom man kan bygga mindre enheter och platser där projekt inte
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tidigare var möjliga kan möjliggöras nu. Trenden är att fastighetsutvecklarna är positiva till
regeländringen även om flertalet säger att det inte har påverkat utformningen eller antalet
studentbostäder de bygger. Anledningar till varför det inte haft en stor effekt framkom bland
annat att vara de höga kostnaderna för kök och badrum vilket resulterar i högre
produktionskostnader för utvecklaren samtidigt som en lägre hyra kan tas från studenten
eftersom antal kvadratmeter är färre.
4.2.3 Kollektivbostäder
Majoriteten av de intervjuade fastighetutvecklarna undersöker eller har undersökt möjligheten
att bygga kollektivboende. Dock framkom problem och utmaningar med boendeformen varav de
juridiska aspekterna verkar vara den största barriären.
Följande utmaningar/problem framkom med kollektivbostadsformen:





Individuella kontrakt
Hyresnivåöverklagan
Kötider och val av rumskompisar
Varje individuellt rum som egen brandcell

De flesta fastighetsutvecklarna påpekade att kontraktsformen individuella kontrakt är något
som inte är etablerat på hyresmarknaden idag och i många fall var det denna fråga som gör att
fastighetsägare väljer att bortprioritera kollektivbostäder. Om det var skulle vara möjligt att
hyra ut kollektivbostäder med individuella kontrakt såg många av fastighetsutvecklarna
boendekonceptet som ett positivt alternativ. Kötider och val av rumskompisar lyftes även fram
som problem eller utmaningar med kollektivbostäder. En djupare analys av hyreslagstiftning
och möjligheten att använda sig av individuella kontrakt presenteras i kapitel 4.
En fastighetsutvecklare berättade att de undersökt kollektivboendeformen med individuella
kontrakt och insett att det blir för kostnadsdrivande. Detta på grund av att varje rum måste vara
en individuell brandcell vilket leder till att varje rum blir som en liten lägenhet i sig och
resulterar i att kalkylen inte går ihop. Under intervjuerna framkom även att hyressättningen i
Sverige kan resultera i svårigheter. En etta har en högre hyra per kvadratmeter jämfört med en
trea vilket innebär att fastighetsägaren skulle få lägre totala intäkter, om hyran sätts som för en
trea, vilket i vissa fall inte skulle täcka kostnaderna. En djupare analys av hyressättningen och
överklagande av hyresnivå presenteras i kapitel 4.
I sektion 4.1.2 beskrevs att kök och plats för matlagning anses vara en viktig del av bostaden och
studenter efterfrågar kompletta kök med stora avställningsytor. I en kollektivlägenhet kan köket
göras större för att anpassas till 3-4 personer vilket resulterar i ett kök som i en större
utsträckning skulle matcha studenternas önskemål.
Resultaten från United Minds (2014) undersökning pekar på att en stor andel av Stockholms
unga är positivt inställda till kollektivboende. Nära hälften uppgav att de skulle vilja bo med
vänner eller andra idag eller i framtiden. Majoriteten tycker att det är viktigt att bo med
personer som har liknande intresse som en själv.
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”Fler bostäder behövs för att dagens unga ska kunna flytta dit arbete och högre studier
finns. Resultatet av vår undersökning utmanar tanken, det som var måsten i gårdagens
bostad är det kanske inte i framtidens. Swedbank välkomnar diskussionen om kollektiva
boendelösningar”
Anna Felländer, chefekonom på Swedbank (Fastighetsägarna et al., 2014)

Kollektiva boendeformer skulle vara betydelsefulla i arbetet att kunna möta de utvecklade
livsmönster som växer fram i Stockholmsregionens kreativa ekonomi (Fastighetsägarna et al.,
2014). Arbete och fritid växer samman för många unga entreprenörer och kreatörer vilket
resulterar i en efterfrågan av ett nytt boendekoncept, ett så kallat innovationsboende som även
har funktionen kontor.
Enligt min åsikt kan paralleller dras till studenter där studier och fritid växer samman på ett
liknande sätt och därför kräver ett boendekoncept där detta kan möjliggöras. Ett sådant
boendekoncept skulle kunna vara ett kollektivboende där studenter bor och studerar
tillsammans.
4.2.4 Gemensamhetsytor
Små bostäder skulle resultera i att vissa funktioner skulle behöva flyttas ut från bostaden till
gemensamma utrymmen vilket unga inte verkar ha något emot. En femtedel kan tänka sig att
avstå vardagsrum i deras bostad om det finns ett sådant utrymme någon annanstans i
fastigheten och hela 38% efterfrågar gemenskapsutrymmen i fastigheten där de kan umgås med
andra (Fastighetsägarna et al., 2014).
Den generella uppfattningen bland fastighetsutvecklarna är att gemensamhetsytor inte
efterfrågas i någon större utsträckning. Dock lyfte flertalet fram att ytor som blir över i projekt
kan användas som gemensamhetsytor och generellt prioriteras då studierum. Endast en av de
intervjuade hävdade att de tyckte det var väldigt viktigt med gemensamhetsytor och att de
inkluderar sådana i olika former i samtliga projekt. Detta på grund av att bostäderna kan byggas
väldigt små idag vilket gör andra utrymmen såsom studierum betydelsefulla.
4.2.5 Hållbarhetsaspekter
Av Sveriges samtliga hushåll är 38% ensamhushåll och i Stockholm
stad är motsvarande siffra 43% (SCB, 2014a). Antal ensamhushåll
har en korrelation med hög levnadsstandard och Sverige har flest
ensamhushåll i världen (Palmgren, 2015).
Ur ett
studentbostadsperspektiv är kollektivboende ett mer ekonomiskt
hållbart alternativ än studentettor. Om fyra personer bor
tillsammans sparar varje person ca 1,000 kronor per månad jämfört
med om de skulle bo själva genom att man kan dela kostnader för
Källa: Palmgren, 2015
t.ex. bredband och liknande. Vidare är kollektivboende hållbart ur ett
miljöperspektiv eftersom ett singelhushåll förbrukar mer elektricitet per person jämfört med en
familj eller ett kollektiv. Den tredje aspekten är den sociala hållbarheten, vilket även lyftes fram
under intervjuer med högskolor. Ett kollektivboende främjar integrationen av utländska
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studenter i det svenska samhället och även svenska studenter som är nyinflyttade från andra
städer.
4.2.6 Förvaltningsperspektiv
Oavsett om det är en studentetta eller ett kollektivboende är förvaltningsperspektivet för
studentbostäder annorlunda jämfört med vanliga hyreslägenheter. Studentbostäder är
genomgångsbostäder med en hög omflyttningsgrad vilket medför mycket slitage vid in- och
utflytt. Dock anses kollektivboenden medföra en något högre slitagegrad då delat ansvar ofta
resulterar i ingens ansvar.
Förslag som framkom under intervjuer för att minska förvaltningskostnaderna är att ha
färdigmöblerade rum, till exempel med fast inredning. Då skulle studenter bara behöva komma
med en madrass och sina kläder och övriga personliga tillhörigheter. Färdigmöblerade rum
skulle minska slitaget vid in- och utflytt och samtidigt underlätta för studenterna. Flera aktörer
har även valt att satsa på utförlig information och tips till hyresgästerna då de flyttar in. I många
fall får de nyinflyttade en pärm med information kring hur man tvättar och hur man lever
miljövänligt då detta ofta är studentens första egna boende.
Förslag på att städning ska ingå i hyran framkom även under intervjuer. Även om det skulle bli
en merkostnad i hyra för studenterna skulle det vara mycket positivt i förvaltningsperspektiv
enligt de som lyfte fram förslaget.

20

5. Problem III: Uthyrning och hyreslagstiftning
Som diskuterat i föregående kapitel ansåg fastighetsutvecklarna att den största barriären till att
utveckla kollektivboende för studenter var de juridiska aspekterna. I detta kapitel kommer
uthyrning och hyreslagstiftning analyseras för att identifiera de möjliga problem och hinder som
kan finnas med boendeformen.

5.1 Bakgrund
5.1.1 Hyressättningsregler för bostadslägenheter
Huvudregeln i hyreslagen säger att hyran för en bostadslägenhet ska vara skälig (Jordabalken 12
kap. 55§). Det innebär att hyran inte får vara påtagligt högre än hyran för likvärdiga lägenheter
till bruksvärdet sett. Bruksvärdet på en lägenhet är det praktiska värde den har ur hyresgästens
synvinkel (Hyresnämnden, 2014a). Egenskaper som t.ex. lägenhetens storlek, modernitetsgrad,
läge inom huset, reparationsstandard används i bedömningen av brukshyran. Vidare kan
förmåner som hiss, tvättstuga, förvaringsutrymme och god fastighetsservice också ha effekt på
bruksvärdehyran. Produktionskostnader, driftkostnader och förvaltningskostnader ska inte tas
hänsyn till i bestämmandet av bruksvärdet.
Presumtionshyra vid nyproduktion
I 12 kap. 55 c § jordabalken finns dock ett undantag från principen att hyran ska fastställas till
ett skäligt belopp utifrån lägenhetens bruksvärde. Denna regel om s.k. presumtionshyra
möjliggör att en högre hyra än bruksvärdeshyran kan tas ut under maximalt 15 år. Därefter ska
hyran bestämmas enligt de vanliga bruksvärdesreglerna. Bestämmelsen om presumtionshyra
avser bestämning av hyra för planerade, påbörjade och nybyggda hus och har tillkommit i syfte
att förbättra förutsättningarna för nybyggnation av bostadslägenheter (prop. 2005/06:80). Om
hyran för en nybyggd lägenhet har bestämts i en förhandlingsöverenskommelse enligt
hyresförhandlingslagen (1978:304), ska hyran – under vissa förutsättningar1 – presumeras vara
skälig. Att hyran anses skälig innebär att lägenhetens bruksvärde inte kan åberopas till grund för
en hyressänkning.
Prövning av hyra
Då antingen hyresgästen eller hyresvärden begär att hyran ska ändras sker en prövning av
hyran. Hyresnämnden prövar i första fall om en lägenhet har en skälig hyra jämfört med andra
objekt, genom en så kallad direktjämförelse (Hyresnämnden, 2014b). Vid en direktjämförelse
lämnar hyresvärden och hyresgästen jämförelsematerial som de vill att hyresnämnden ska
basera bedömningen på. Jämförelseobjekt ska främst vara lägenheter som efter förhandlingar
mellan hyresvärden och hyresgästföreningen fått sin hyra bestämd i en
förhandlingsöverenskommelse. Av dessa jämförelseobjekt sorterar hyresnämnden bort objekt

1

1. den organisation av hyresgäster som är part i överenskommelsen var etablerad på orten när överenskommelsen ingicks,
2. det i överenskommelsen har bestämts att hyran ska fastställas enligt denna paragraf,
3. överenskommelsen omfattar samtliga bostadslägenheter i huset och har träffats innan det har träffats hyresavtal för någon
av lägenheterna, och
4. det inte har förflutit mer än femton år sedan den första bostadshyresgästen tillträdde lägenheten.
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som avviker för mycket från prövningslägenheten och även sådana objekt som har en
omotiverat låg eller hög hyra.
Om jämförelsematerialet som de båda parterna lämnar in inte innehåller några likvärdiga
lägenheter använder sig hyresnämnden i stället av en allmän skälighetsbedömning. I den
sistnämnda metoden använder sig hyresnämnden av sin kännedom om hyresläget på orten då
de fastställer hyran.
5.1.2 Uthyrning av studentbostäder
För att få bo i en studentbostad måste man vara antagen till en studiemedelsberättigad
utbildning på eftergymnasial nivå (Studentbostadsföretagen, 2015a). Utöver det finns ytterligare
regler som kan variera mellan de olika studentbostadsföretagen. I regel ställs det som krav att
man klarar ett visst antal högskolepoäng per termin. Studentbostadsföretagen anger följande
definition för att särskilja studentbostäder från bostäder på den vanliga marknaden:
”En
studentbostad
är
en
bostadslägenhet
för
person
inskriven
vid
studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall upplåtas
med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken är kopplad till
hyresgästens fortsatta studier.” (Studentbostadsföretagen, 2015a)

Stiftelsen Stockholms Studentbostäder, SSSB, har som krav att deras hyresgäster måste ta minst
15 högskolepoäng per termin (SSSB, 2015b). Dessutom måste studenterna vara medlem i en
studentkår som ingår i Stockholms studentkårers centralorganisation, SSCO. I slutet av varje
termin gör SSSB en kontroll för att se att hyresgästerna uppnår dessa krav och säger upp
samtliga hyresavtal med studenter som inte längre uppfyller kraven.
5.1.3 Kösystem
Det finns ingen gemensam kö för studentbostäder i Sverige, mycket på grund av att företagen
har olika regler för vad som gäller vid uthyrning. Vissa studentbostadsföretag har en egen kö,
andra ansluter sig till t.ex. den kommunala bostadskön vilket är vanligt i Malmö och Stockholm.
Gemensamt för de olika köerna är att antal ködagar är väldigt viktigt och något det hålls hårt på
när lägenheter delas ut till de sökande.
5.1.4 Bostadsbidrag
Unga som är låginkomsttagare har möjlighet att via försäkringskassan få bostadsbidrag
(Försäkringskassan, 2015a). Inkomst, boendekostnad och bostadens storlek är faktorer som
spelar in då bostadsbidraget räknas ut. För att kvalificeras för bostadsbidrag måste den sökande
bo i en egen bostad, ägd eller hyrd och vara folkbokförd i Sverige. Om man bor inneboende kan
man inte få bostadsbidrag, den sökande måste ha sitt namn på hyreskontraktet
(Försäkringskassan, 2015b). Detta innebär att om en stor lägenhet hyrs av en person som i sin
tur har tre inneboende, vilket resulterar i ett kollektiv, kan endast den som innehar lägenheten
med förstahandsrätt söka bostadsbidrag.
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5.2 Resultatredovisning och observationer
5.2.1 Individuella kontrakt för kollektivboende
Idag finns ingen exakt utarbetad kontraktsform för individuella kontrakt i en kollektivbostad. I
stället fungerar det ofta så att en lägenhet hyrs ut till flera individer där samtliga står på
hyreskontraktet alternativt att en person står på avtalet och de övriga är inneboende hos denna
person. I det sistnämnda fallet är det förstahandshyresgästens ansvar om en person flyttar att
hyra ut denna del av lägenheten till en ny person. Fastighetsägarna har alltså inget ansvar för
uthyrning utöver att hyra ut till förstahandshyresgästen.
Individuella kontrakt i större lägenheter är något som diskuterats mycket den senaste tiden.
Bland annat i ett uttalande av Sten Wetterblad, ordförande i Sthlm6000+ där han uppmanar
regeringen att göra tre saker för att snabba på byggandet av studentbostäder (Sthlm6000+,
2015b).
”För det tredje att ändra regelverket så att det blir möjligt med så kallade kompiskontrakt
där 2-4 studenter kan dela på en lägenhet med gemensamt kök och andra faciliteter fast
med separata kontrakt och eget låsbart rum. Det ger lägre boendekostnader och kan ge
ett bra socialt sammanhang för nya studenter.”
Sten Wetterblad, ordförande Sthlm6000+

För att kunna använda sig av individuella kontrakt i en kollektivlägenhet för studenter krävs
låsbara rum. De intervjuade juridiska experterna såg inga problem rent juridiskt med
hyresformen utan snarare eventuella praktiska problem som kan uppstå såsom
underhållsaspekter. För att kunna ha flera individuella kontrakt krävs en mer eller mindre
avgränsad boendeyta såsom låsbara rum vilket liknar korridorsboendeformen. Man har vissa
gemensamma delar men det individuella rummet måste även ha vissa basdelar. Ofta har
korridorsrum eget badrum med dusch och detta hade eventuellt kunnat underlätta även i ett
kollektivboende.
5.2.2 Hyressättning av kollektivboende med individuella kontrakt
Hyran för ett individuellt kontrakt i en studentkollektvibostad bör sättas som en kombination av
det individuella rummet plus gemensamma ytor. Eftersom det är individuella kontrakt kommer
hyran troligen sättas likt ett korridorsrum snarare än likt en vanlig hyresrätt i samma storlek.
Eftersom denna boendeform inte än är prövad finns det inget exakt svar på var hyresnivån
kommer att ligga, det anses finnas en viss knepighet med individuella kontrakt.
Om det inte finns några jämförelseobjekt, t.ex. då de första studentkollektivbostäderna byggs,
kommer hyran beräknas genom antingen en skälighetsbedömning eller en framförhandlad
presumtionshyra. Vid en skälighetsbedömning kommer hyresnämnden att använda sig av sin
kunskap då de bestämmer hyresnivån. En så kallad uppskattning görs i stället för en
direktjämförelse. Även om kollektivlägenheten egentligen är en fyra är det troligare att
jämförelseobjekt blir en etta med bonusar (t.ex. gemensamma ytor). Viktigt är att en
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helhetsbedömning av det som finns sker. I de fall då hyran fastställs genom en presumtionshyra
kommer den framförhandlade hyran att anses vara skälig under minst 15 år.
5.2.3 Uthyrning av kollektivboende
Uthyrning av kollektivboende ansågs vara en något knepig fråga av de intervjuade. Alternativet
är att fastighetsägaren hyr ut rum för rum likt en korridor men det är problematiskt då man bor
närmre varandra i en lägenhet än vad man gör i en korridor. Om en person flyttar ut från
lägenheten ska då de övriga hyresgästerna få chansen att välja vem som ska flytta in därefter?
Förslag kom upp att de övriga hyresgästerna skulle få en viss tid på sig att hitta någon kompis
som kan flytta in och om de inte lyckas kan fastighetsägaren hyra ut rummet till valfri person.
Ett problem som skulle uppstå om hyresgästerna skulle ha chansen att påverka vem som flyttar
in i lägenheten är kösystemet. Kösystemet som det ser ut idag är väldigt strikt, dvs. den som har
flest ködagar har förtur till en ledig lägenhet eller ett ledigt rum. Om rummen hyrs ut individuellt
i en kollektivlägenhet skulle därför rumskompisarna vara helt slumpmässigt ihopsatta. Risken
att hyresgästerna inte trivs skulle då öka vilket riskerar att öka omflyttningsgraden ännu mer
och i förlängning driva upp förvaltningskostnader.
En positiv aspekt med de individuella kontrakten skulle vara att hyresgästerna är endast
anasvariga för sin del att betala. Det vill säga om en person inte betalar sin hyra skapar det inget
problem för de övriga hyresgästerna i den lägenheten.
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6. Problem IV: Ett utvecklat Campus
I detta kapitel kommer olika aspekter med ett utvecklat campus att diskuteras. Fokus kommer att
ligga på möjligheten att utveckla studentbostäder på våra campusområden och vilka för- och
nackdelar detta skulle medföra. Vidare kommer utformning samt uthyrning av eventuella
studentbostäder på campus att analyseras.

6.1 Bakgrund
6.1.1 Utveckling och förvaltning av campuslokaler
Akademiska Hus bildades 1993 och är ett statligt fastighetsbolag som har i uppdrag att erbjuda
Sveriges lärosäten lokaler för forskning och utbildning (Akademiska Hus, 2012). Tidigare ägdes
universitets- och högskolelokalerna av Byggnadsstyrelsen, ett statligt bolag som hade hand om
alla statliga fastigheter. Uppdragsbeskrivningen för Akademiska Hus som fastslogs av Sveriges
Riksdag i december 2013 är följande;
”Akademiska Hus Aktiebolag ska äga, utveckla och förvalta fastigheter för universitet och
högskolor med huvudfokus på utbildnings- och forskningsverksamhet samt bedriva
därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och
generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar
verksamhetens risk. Akademiska Hus Aktiebolag ska verka för en långsiktigt hållbar
utveckling av universitets- och högskoleområden.” (Sveriges Riksdag, 2013)

6.1.2 Campusområden i Stockholmsregionen
Stockholms universitet, Karolinska Institutet samt Kungliga Tekniska högskolan är lokaliserade
relativt nära varandra dock utan någon direkt sammanbindning som det ser ut idag.

Stockholms universitet

Karolinska Institutet

Kungliga Tekniska högskolan
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6.2 Resultatredovisning och observationer
6.2.1 Attraktivt läge
De intervjuade fastighetsutvecklarna var eniga om att campus är ett mycket attraktivt läge att
bygga studentbostäder på och majoriteten uppgav detta som deras drömläge att utveckla nya
studentbostäder på. Studenter vill bo där saker händer och kan tänka sig att bo mindre för att få
bo på ett attraktivt läge. Utöver campus angavs city flertalet gånger som ett attraktivt läge att
bygga på och om det skulle byggas utanför staden var det viktigaste kommunikation till
lärosätena. Den mest populära tunnelbanelinjen att bygga längs med visade sig vara den röda
som går till både Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet.
Studenter efterfrågar enligt fastighetsutvecklarna inte stora och lugna boenden utanför city, i
stället föredrar de ljud och känslan av att bo i en pulserande stadskärna. Detta gynnar andra
kunder till fastighetsägarna såsom barnfamiljer vilka gärna vill bo i ett lugnt område, nära till
naturen där de kan höra fågelkvitter. Som tidigare nämnt framkom det i United Minds
undersökning om framtidens boende för unga att nära hälften av unga i Stockholm skulle kunna
tänka sig att bo på 25 kvm eller mindre om de får bo på en attraktiv plats. Med den
informationen i hand uttalade sig Fastighetsägarnas VD Billy McCormac enligt följande;
”Alla vi som är med och bygger Stockholm måste satsa på en platsdriven stadsutveckling
som utgår från platsers förutsättningar och kvaliteter”, säger Billy McCormac VD på
Fastighetsägarna. (Fastighetsägarna et al., 2014)

I min mening skulle denna platsdrivna stadsutveckling innebära att studentbostäder byggs på
eller i närheten av campus. Den målgrupp som skulle ha störst nytta av att bo på campus är de
som studerar vid lärosätet.
Albano
Mellan Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet ligger ett område som heter
Albano, vilket togs upp under många intervjuer som en väldigt attraktiv plats att utveckla
studentbostäder. Albano är en del i utvecklingen av Vetenskapsstaden- Stockholm Science City
och det finns planer på att bygga runt 100 000 kvm universitets- och högskolelokaler samt runt
1 000 studentbostäder (Stockholms stad, 2013). Målet med projektet är att utveckla en attraktiv
utbildningsmiljö som utgör en medelpunkt mellan Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms
universitet och Karolinska Institutet.
I över tio år diskuterades planen att bygga ihop Kungliga Tekniska högskolans och Stockholms
universitets campusområden. Efter att den utarbetade detaljplanen överklagats flertalet gånger,
avfärdade slutligen mark- och miljööverdomstolen överklagandena den 9 april 2015
(Sundström, 2015). Ett beslut som innebär att det är fritt fram för byggstart eftersom inga fler
överklaganden kan göras.

26

6.2.2 Konkurrensmedel för lärosäten
Lärosätena var eniga om att studentbostäder är ett viktigt konkurrensmedel i jakten på nya
studenter och duktiga forskare. Vidare var de övertygade om att flertalet studenter,
internationella som svenska, väljer bort lärosäten i Stockholms stad på grund av svårigheterna
att hitta bostad. Som tidigare nämnt hjälper lärosätena endast internationella studenter och
gästforskare att hitta bostad. Lärosätenas bostadsavdelningar blockförhyr studentbostäder och
hyr vidare ut till studenter. Generellt är det en högre efterfrågan på höstterminen vilket ofta
resulterar i att alla som då söker bostad inte får en. På grund av sena besked om studenterna får
bostad eller inte finns det en tendens att utbytesstudenter hoppar av innan de hunnit börja sin
termin på grund av osäkerheten att få någon stans att bo.
Under intervjuerna framkom det att lärosätena helst vill ha campusnära boenden men de är
svåra att få tag på. En av de intervjuade beskrev att bostadssituationen resulterar i att ”vi får ta
vad vi får tag på”. Ofta innebär det en stor spridning på studentbostadsenheterna runt
Stockholmsregionen, något som de försöker minska. Engelska och amerikanska universitet
fungerar som förebilder när lärosätena fritt får spekulera i hur de skulle vilja att campus
utveckals. Engelska universitet har ofta egna bestånd av studentbostäder på campus och i många
fall har de bostadsgaranti för förstaårselever. Till exempel i Edinburgh har de bra boende på
campus med bra utbud av faciliteter där studenter får bo i ett år, därefter får de söka sig till den
vanliga marknaden.
Bostadsgaranti för förstaårselever
Bostadsgaranti för förstaårselever lyftes fram som något positivt under intervjuer med
lärosätena. Om du idag blir antagen via andra urvalet får du besked den 6 augusti vilket ger dig
mindre än en månad att hitta en bostad före kursstart. Att kunna erbjuda alla förstaårselever ett
boende för deras första år skulle innebära en säkerhet för de antagna studenterna samtidigt som
det skulle ge dem ett år att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden. Denna bostad för
förstaårselever är tänkt att vara en enklare bostad t.ex. via kollektivutformning där du bor med
andra studenter. En av de intervjuade tog upp jämförelsen med försvaret. När du blir antagen till
att göra lumpen blir du garanterad en bostad. Denna bostad är ofta enkel och de som anser att
de vill ha något bättre har möjligheten att leta efter en sådan bostad på egen hand.
6.2.3 Ett gränslöst lärande
Som tidigare nämnt i kapitel I, lyftes konceptet ett gränslöst lärande upp under intervju med ett
lärosäte. För att lyckas med detta krävs bra sociala ytor oavsett om det är inom en
kollektivbostad eller utanför en studentetta på de gemensamma ytorna. Det framkom under
intervjuerna med fastighetsutvecklarna att dessa gemensamhetsytor ofta är bortprioriterade på
grund av att det blir en förlorad yta som skulle kunna ha varit en studentbostad i stället. Dock
ligger det i lärosätenas intresse att skapa sociala utbyten mellan studenter och vara attraktiva på
en global marknad.
Det framkom under intervjuer att dessa sociala ytor lämpar sig väldigt bra på campusområdet
eftersom det troligen skulle resultera i att fler studenter stannar på campus efter sina
föreläsningar. Med studentbostäder på campus kan studenter gå hem alternativt följa med en
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kompis hem som bor på campus och studera förslagsvis i studierum eller i bostaden. Om fler
studenter skulle studera efter föreläsningar i stället för att frestas av stadens alla aktiviteter
skulle de uppnå bättre studieresultat vilket ligger i alla lärosätenas intresse.
Att studentbostäder på campus bidrar till det gränslösa lärandes bekräftas i följande uttalande
av rektor Bertil Andersson på Nanyang Technological University, NTU i Singapore;
”Att studenter och professorer bor på campus skapar en intellektuell miljö som är
extremt dynamisk och intressant, där interaktionen pågår dygnet runt.” Bertil Andersson
(Aha, 2014)

NTU, ett ungt universitet som etablerades 1991 rankades år 2013 så högt som nummer 41 på QS
Worlds Universitys lista (Aha, 2014). Rektor Andersson anser att den höga rankingpositionen är
mycket tack vare den genomtänkta planen för att skapa ett ”residential campus”. Tillsammans
med Stanford och Bologna valdes NTU:s campus till ett av världens 15 bästa i en färsk
undersökning av American Express.
6.2.4 Utformning av studentbostäder på campus
För att uppnå den efterfrågade integrationen och det gränslösa lärandet ansågs någon form av
kollektivboende vara en utformning att föredra för studentbostäder på campus. Många
fastighetsutvecklare såg en risk i att bygga kollektivboende eftersom det finns störst efterfrågan
på studentettor vilket gjorde att de valde bort boendeformen. Campusområdet ansågs som det
bästa läget att bygga studentbostäder på eftersom studenter alltid kommer att efterfråga
campusnära boende. I min mening skulle det lämpa sig att bygga kollektivbostäder just på
campus eftersom det attraktiva läget tar ner risken som anses finnas med denna boendeform.
Genom att bygga kollektivstudentbostäder kan lärosätenas önskemål uppfyllas med ett
gränslöst lärande och integration av såväl internationella studenter som svenska från andra
städer.
Säkerhetsaspekten lyftes även fram under intervjuer med olika aktörer. Ökat liv och rörelse på
campus i form av studentbostäder skulle resultera i en ökad säkerhet. För de många studenter
som väljer att studera på campus till sent på kvällarna skulle tända rum och lägenheter skapa en
trygghet jämfört med ett mörkt, tyst och stilla campus. Vidare diskuterades vikten av att utnyttja
bottenvåningen och skapa något positivt med denna. Exempel som gavs var bland andra att
använda sig av stora glasfönster med sociala ytor innanför såsom tvättmöjligheter eller lounger
med soffor och liknande. En naturlig mötesplats för de boende som skapar liv och rörelse och
bidrar till ett levande campus vilket i förlängning ökar tryggheten för samtliga som rör sig på
campusområdet.
6.2.5 Uthyrning av studentbostäder på campus
Under intervjuer diskuterades även hur fördelningen av studentbostäder på de olika campusen
bör ske. Det vill säga, ska de studentbostäder som byggs på KTH:s campus endast få hyras av
studenter vid den institutionen? Både för och nackdelar med denna metod lyftes fram under
olika intervjuer. Bland fördelarna lyftes följande argument fram;
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Ökade gemenskap
Bättre studieresultat
Ökad trivsel

En ökad gemenskap förväntas att uppnås om studenter bor på det campus de studerar på vilket i
förlängning skulle bidra till bättre studieresultat. Med kortare restid för de boende och ett mer
levande campus för alla skulle studentbostäder på campus kunna resultera i en ökad trivsel.
Dessa positiva aspekter ansågs även ha potentiella baksidor varav följande lyftes fram;



Minskad integrering med staden
Övriga boenden i staden skulle inte känna sig välkomna

Om samtliga studentbostäder på t.ex. KTH:s campus skulle hyras ut till dess studenter var en av
de bedömda nackdelarna att det skulle resultera i en minskad integrering med staden. Detta
skulle kunna ha påföljden att andra personer boende i staden inte skulle känna sig välkomna på
KTH:s campus och därför skulle vi få ett minskat flöde av människor till denna del av staden. Ur
stadsplaneringsperspektiv är detta en fråga man skulle behöva ta ställning till. Ska lärosätena
integreras i staden eller ska campus bli till en egen liten stadsdel?
Nanyang Technological University har medvetet valt att skapa ett residential campus där
studenter och forskare bor. På NTU omnämner de sitt universitet i termer som ”univer-city” och
”global micro-cosmos”. På campus bor fler än 11 000 av skolans 33 000 studenter och cirka 2
000 forskare och professorer.
Alternativet är att studentbostäder skulle hyras ut till studenter oberoende vilket lärosäte de
studerar vid vilket skulle resultera i en större rörelse mellan de olika lärosätena. Baksidan av
denna metod skulle vara onödig restid för studenterna.
6.2.6 Exempel: Campusplan- KTH
Akademiska Hus tar var femte år fram en campusplan för varje lärosäte. På hemsidan publicerar
de några varav en av dem är Kungliga Tekniska högskolans plan. Campusplanen publicerades år
2014 och visar vad som planeras att hända fram till och med år 2019.
Det finns en tydlig målsättning att öka antal student- och forskarbostäder på KTH:s campus
(Akademiska Hus, 2014). På nästa sida visas en karta av KTH:s campusplan med projekt för de
kommande fem åren. Siffran 8 och 9 representerar studentbostäder varav 8 är ett färdigbyggt
studentbostadshus och 9 visar studentbostäder med pågående detaljplaner. Vad kartan tydligt
visar är att studentbostäderna i detta fall kommer integreras på hela campusområdet snarare än
att vara koncentrerade till ett område2.

2

Övriga siffror på campusplanen står för följande; 5. Utbildningshuset, 6. Nya Arkitekturskolan, 7. Open Lab, 10. Ny park
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KTH Campusplan 2014 (Källa: Akademiska Hus, 2014)
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7. Problem V: Högskolans roll
Efter att ha diskuterat olika alternativ för utformning, hyreslagstiftning samt aspekter med ett
utvecklat campus kommer detta kapitel att analysera högskolans roll i utvecklingen och ägandet
av dessa studentbostäder. Förväntade möjligheter och problem med de olika alternativen kommer
att lyftas fram.

7.1 Bakgrund
7.1.1 Högskolans roll
Enligt Sveriges Riksdags Högskolelag (1992:1434) är Sveriges högskolors uppgifter följande;
1.
2.

utbildning som vilar på vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad
erfarenhet, och
forskning och konstnärlig forskning samt utvecklingsarbete.
I högskolornas uppgift ska det ingå att samverka med det omgivande samhället och
informera om sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid
högskolan kommer till nytta.

Det finns således ingen direkt koppling mellan utbildning och boende idag. Som tidigare nämnts,
anser samtliga lärosäten att det är oerhört viktigt att studentbostäder finns tillgängliga till de
sökande studenterna. Detta är en viktig faktor i konkurrenskraften på den globala
utbildningsmarknaden där många utländska universitet erbjuder sina förstaårsstudenter
bostadsgaranti. Många studenter, svenska såväl som internationella, väljer bort Stockholm som
stad att studera i på grund av osäkerheten att hitta någonstans att bo. För att Stockholm ska
kunna utvecklas som region behövs bra utbildning och bra studentbostäder är ett viktigt medel
för att kunna locka studenter och duktiga forskare till lärosätena.
7.1.2 USA och Storbritannien
Under flertalet intervjuer framgick det att USA och Storbritannien ofta fungerar som förebilder
gällande studentbostäder i anslutning till campus. Många universitet i USA och i Storbritannien
äger studentbostäder på campus vilka studenter ofta väljer som sitt förstaårsboende. Efter att ha
bott på campus under sitt första år väljer vissa studenter att bo kvar på campus medan andra
väljer att leta boende på den vanliga marknaden utanför campus. Ofta är det ett stort fokus på
sociala utbyten och universitet tävlar om studenter genom att erbjuda möjligheter till fysisk
aktivitet på campusområdet men även serviceerbjudande som frisörer och caféer.
Genom att äga studentbostäder på campus har universiteten möjlighet att anpassa
bostadsutveckling efter rekryteringsbehov av studenter och forskare. I expansionsfaser kan de
bygga fler studentbostäder förutsatt att det finns tillgänglig mark.
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7.1.3 Antagna studenter på svenska högskolor
Varje vår och höst antas ett antal studenter till Sveriges olika lärosäten. I tabellen nedan
redovisas antal högskolenybörjare per lärosäte för läsåret 2013/2014.
Lärosäte
Karolinska Institutet
Kungliga Tekniska
högskolan
Stockholms universitet

Antal
högskolenybörjare
(2013/2014)
2 751

Andel från
Stockholms län3
65%

6 589

53%

19 682

60%

Antal högskolenybörjare från övriga
län i Sverige
815
2 302
7 124

Källa: Statistiska centralbyrån, 2014

Det första antagningsbeskedet kommer den 9 juli och det andra antagningsbeskedet kommer
den 6 augusti (Antagning.se, 2015). Det innebär att studenter har i bästa fall ca 1,5 månad på sig
att hitta boende innan skolan börjar och i värsta fall har de mindre än en månad på sig.
Drygt 10 000 av de antagna högskolenybörjarna vid de tre lärosätena kommer från andra län än
Stockholms län. Dessa 10 000 flyttar alltså till ett nytt län och behöver på egen hand leta bostad
med undantag för de som har vänner eller familj där de kan bo.

7.2 Resultatredovisning och observationer
7.2.1 Utveckling av studentbostäder
Under intervjuerna med fastighetsutvecklarna framkom det tydligt att i de flesta fall har de inget
sammarbete med högskolorna vid projektutveckling av studentbostäder. Dock ansåg några av
fastighetsutvecklarna att det var viktigt att prata med högskolorna och de hävdade att de haft
någon form av kontakt för att få reda på vad som efterfrågas. Det vanligaste visade sig vara att ta
del av publicerade undersökningar och rapporter av organisationer som till exempel
Studentbostadsföretagen. Studentbostäder utvecklas alltså utan nära sammarbete med
lärosätena. Samtidigt visade det sig att lärosätena har många idéer och visioner gällande
utformning på studentbostäder som skulle passa deras studenter.
De som äger eller har tomträtter på våra lärosätens campus är i störst utsträckning Akademiska
Hus. Fram till och med hösten 2014 hade de själva inte möjligheten att utveckla
studentbostäder. För att hjälpa till med bostadsbristen avstod de därför ett antal tomträtter på
bland annat KTH:s campus till ett antal fastighetsutvecklare. Ofta har lärosätenas campus
begränsat med mark, t.ex. i KTH och Stockholms universitets fall där de ligger vid eller i direkt
anslutning till Nationalstadsparken.

Beräknad som en andel av totalt antal studenter med uppgift om rekryteringslän. Okända län, och där inkluderade
studenter som inte är folkbokförda i Sverige tas ej med i beräkningen.
3
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I min mening finns det både positiva och negativa aspekter med att överlåta tomträtter till
fastighetsutvecklare. Det positiva är givetvis att det byggs fler studentbostäder. Baksidan kan
däremot vara att flexibiliteten för framtiden minskas då mark överlåts till flertalet olika aktörer.
Det kan dessutom bli svårt att få en enhetlig campusutveckling om flera aktörer arbetar
individuellt för deras egna projekt. Om högskolans roll kommer att ändras någon gång i
framtiden skulle det underlätta om det fanns mark kvar att utveckla på.
7.2.2 Uthyrning till internationella och/eller svenska studenter
Fram till år 2008 fick lärosätena i Sverige inte hyra ut bostäder till deras studenter. Idag får
lärosätena hyra ut bostäder i andrahand till internationella studenter och gästforskare. Som
nämnt i kapitel 6.1.1 har universiteten tre uppgifter. De två första vilka är att utbilda och forska
är tydliga men den tredje uppgiften lyftes under några intervjuer upp som otydlig och
svårtolkad. Tolkningarna av den tredje uppgiften mynnade ut i att universitet ska motivera
högre utbildning samt bringa någon form av mervärde till samhället.
De flesta lärosäten i Sverige hjälper internationella studenter med boende, dock i olika stor
utsträckning. År 2010 startade ett försök där ett antal högskolor har ett tillfälligt undantag att de
får hyra ut bostäder i andra hand till studenter, oberoende om de är internationella eller
svenska. Försöksverksamheten pågår till 2017 då troligtvis en utredning kommer att ske.
Problemet med detta försök som togs upp under intervjuerna var att det finns inga tillgängliga
bostäder att hyra. Detta har inneburit att det inte blivit någon större skillnad för de intervjuade
lärosätena.
De internationella studenterna är viktiga för våra lärosäten inte minst för att de betalar för sin
utbildning (EU-länder inte inräknade). Därför är det i min mening lätt att motivera
prioriteringen av internationella studenter framför svenska när det kommer till uthyrning av
studentbostäder av våra lärosäten. Baksidan med detta är självklart att det missgynnar våra
svenska studenter. Om de cirka 700 studentbostäder som planeras byggas på KTH:s
campusområde kommer att blockhyras av KTH innebär det att endast internationella studenter
kommer att bo på campus. Då försvinner hela aspekten med integration och det positiva mötet
mellan olika nationaliteter och kulturer.
7.2.2 Högskolan i ägandeposition
Högskolorna önskar hyra fler studentbostäder men bristen på lediga studentbostäder hindrar
dem från att göra det. Under en av intervjuerna med lärosätena identifierades ett glapp mellan
fastighetsägarna och lärosätets bostadsverksamhet. Ingen har ett helhetsansvar vilket leder till
att fastighetsägarna bygger det som har störst efterfrågan, det vill säga studentettor i nästan
samtliga fall. Samtidigt efterfrågar högskolorna kollektivlösningar eller korridorsboende för sina
studenter. Dessutom bygger fastighetsägarna i linje med deras affärsplan vilket kan innebära
t.ex. olika typer av materialval eller utsmyckningsdetaljer för ett önskvärt utseende på
bostäderna. Extra kostnader och dyrare materialval som t.ex. parkettgolv driver upp hyrorna på
studentbostaden.
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Fastighetsägarnas mål är givetvis att driva en lönsam verksamhet. Lärosätenas mål är att locka
duktiga studenter och forskare till deras institution, varpå bra bostäder till bra pris är ett viktigt
verktyg. Det är därför relevant att analysera möjligheten att högskolan skulle få utveckla och äga
studentbostäder. För att verksamheten inte ska konkurrera med den vanliga marknaden
begränsas analysen till att högskolan skulle få äga studentbostäder på campus.
Följande positiva möjligheter har identifieras med att högskolan skulle få vara i ägarposition;




Konkurrensmedel på en global utbildningsmarknad
Anpassa rekryteringsbehov
Eliminera glapp och få ett helhetsperspektiv

Som lärosätena påpekade under intervjuerna, har många utländska universitet en fördel då de
kan garantera studenter ett förstaårsboende på campus. Vidare ansåg lärosätena att många
väljer bort Stockholm som studentstad just på grund av bostadsbristen. Stockholms lärosäten
skulle därför få ett positivt konkurrensmedel på den globala utbildningsmarknaden. Dessutom
skulle högskolan ges möjligheten att anpassa sitt bostadsbestånd med rekryteringsbehov. Det
vill säga om antal studieplatser utökas på ett lärosäte har de chansen att utöka även sitt
studentbostadsbestånd för att matcha detta behov. Ett av de intervjuade lärosätena framförde
även förslag på att införa en s-norm vilket liknas till en p-norm och innebär att för varje
studieplats ett lärosäte utökas med, måste en ny studentbostad byggas.
Det identifierade glappet mellan fastighetsägarnas verksamhet och lärosätenas
bostadsverksamhet skulle elimineras om högskolan själv kunde utveckla och förvalta
studentbostäder. Högskolans fastighetsverksamhet skulle få ett helhetsperspektiv och dessutom
ha möjligheten att utforma studentbostäderna efter hur de tror att studieresultaten skulle bli
bäst möjliga. Det gränslösa lärandet som tidigare diskuterats i detta arbete skulle kunna
undersökas och pengar skulle kunna användas till sådana verktyg snarare än lyxiga materialval.
Även om det verkar finnas positiva aspekter med högskolorna i ägarposition har även följande
problem eller utmaningar identifieras.




Brist på expertis
Moral hazard
Begränsad tillgång på mark

Eftersom lärosätena idag inte bedriver någon form av verksamhet där fastigheter ägs och
förvaltas skulle en helt ny avdelning behövas utvecklas. Den expertis fastighetsbolagen besitter
gällande utveckling och förvaltning av studentbostäder skulle bli en utmaning för högskolan att
utveckla. Att bygga upp en ny verksamhet inom högskolan skulle ta tid och det skulle vara
resurskrävande.
Då fastighetsverksamheten inte är högskolans huvuduppgift finns en risk med moral hazard. Om
vi antar att högskolan börjar utveckla och förvalta studentbostäder men efter tio år inser vi att
det inte blev särskilt lyckat. Högskolans fastighetsverksamhet visar negativa siffror och de
behöver inskjutning av kapital. Högskolan går till finansdepartementet för att be om kapital för
att kunna rädda fastighetsbeståndet och således högskolan från konkurs. Eftersom högskolan är
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viktig för Sverige kan finansdepartementet inte riskera att låta den gå i konkurrs och skjuter
därmed till kapital till fastigheterna.
Slutligen finns det ett problem med begränsad tillgång på mark. Många campusområden är
redan tätbebyggda vilket skulle i vissa fall kunna resultera i att högskolorna inte har möjlighet
att utveckla studentbostäder i den omfattning de skulle önska.
7.2.3 Statligt studentbostadsföretag
Ett alternativ till högskolan i ägarposition är att skapa ett statligt studentbostadsföretag. På ett
liknande vis som Akademiska Hus utvecklar och förvaltar de statliga skollokalerna skulle ett
statligt bolag kunna utveckla och förvalta studentbostäder. För att begränsa konkurrans med
andra fastighetsbolag på marknaden skulle fastighetsbeståndet av studentbostäder kunna
begränsas till campusområden. Eftersom Akademiska Hus i höstas fått uppdrag på att även
bygga studentbostäder skulle detta område kunna brytas ut ur Akademiska Hus och läggas i ett
nytt företag. På så vis skulle ett klart fokus finnas för företaget och de skulle kunna utveckla en
expertis gällande studentbostäder på campus.
I nära samarbete med lärosätena skulle det statliga studentbostadsföretaget kunna utveckla
studentbostäder som matchar lärosätenas önskemål för att uppnå önskemål såsom ett gränslöst
lärande. Genom att bygga en positiv miljö för lärande och social samverkan skulle det underlätta
för högskolorna att locka studenter, nationella såväl som internationella. När studenter blir
antagna till högskolan kan de söka campusbostad men även bostad hos andra aktörer utanför
campus.
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8. Analys
Tydliga skillnader har i denna studie kunnat identifieras mellan fastighetsutvecklarna och
lärosätenas tankegångar och preferenser kring utveckling av studentbostäder. Generellt kan
man säga att fastighetsutvecklare har ett stort fokus på studentettor, utan
gemensamhetsutrymmen i någon större utsträckning, på centrala eller campusnära lägen.
Samtidigt har det visat sig att lärosätena efterfrågar campusnära kollektivboende alternativt
korridorsboende med sociala ytor till deras studenter. Anledningarna till lärosätenas
preferenser har visat sig vara många och däribland är gemenskapen som främjar integration av
studenter såväl internationella som nationella samt det gränslösa lärandet.
Alternativanvändningen samt studenters efterfrågan är de största drivkrafterna till varför
fastighetsutvecklare väljer att utveckla studentettor. Studenters efterfrågan ger dock inte endast
ett rätt svar. Även om studier pekar på att majoriteten föredrar ett boende där man inte behöver
dela kök och badrum med andra finns undersökningar som har visat att en stor andel ungdomar
skulle kunna tänka sig att bo med andra.
De flesta utav de intervjuade fastighetsutvecklarna undersöker eller har undersökt möjligheten
att utveckla kollektivboende för studenter men i många fall har de stött på ett antal problem
med boendeformen. Juridiska tveksamheter gällande kontraktsformen för individuella kontrakt
i ett kollektivboende samt risk för hyresöverklagan uppfattades av fastighetsutvecklarna som de
största barriärerna. Vidare identifierades problem med uthyrning gällande kötider och val av
rumskompisar samt att varje individuellt rum måste vara en egen brandcell vilket skulle bli
kostnadsdrivande.
Hyresformen med individuella kontrakt visade sig senare i studien inte ha några problem rent
juridiskt. Dock är det viktigt med någon form av avgränsad boendeyta, t.ex. genom låsbara
individuella sovrum. Fastighetsägarana oroade sig för att hyran i ett kollektivboende skulle
sättas jämförbar med en fyra i stället för en etta vilket skulle resultera i lägre kvadratmeterhyra.
De fastighetsjuridiskt kunnande sa att hyran kommer att sättas som en kombination av det
individuella rummet plus gemensamma ytor, mer likt ett korridorsrum än en vanlig fyra.
Eftersom boendeformen inte är väl beprövad idag finns dock en osäkerhet eftersom det inte
finns något exakt svar på var hyresnivån kommer att ligga.
Den parameter där fastighetsutvecklarnas preferenser matchade lärosätenas önskemål var det
geografiska läget där studentbostäder skulle utvecklas. Campusnära läge var majoriteten av
fastighetsutvecklarnas drömläge och lärosätena var samtliga överens om att campusnära
boende var att föredra.
Figur 1 visar ett förslag på hur nya studentbostäder generellt skulle kunna utvecklas för att
uppnå ett så positivt resultat som möjligt för samtliga aktörer. De två alternativen är uppdelade
efter studentbostäder som ska utvecklas på campus respektive utanför campus. I alternativ 1
har kollektivbostäder valts som den mest lämpade utformningen för nya studentbostäder på
campus eftersom integrationen av nya studenter samt det gränslösa lärandet är viktiga
parametrar för lärosätena. Kollektivboende anses ha högre risk än studentettor på grund av
sämre alternativanvändning och lägre efterfrågan men eftersom campus anses vara det bästa
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läget att bygga studentbostäder på minskas denna risk. Vidare anses kollektivbostäder resultera
i högra förvaltningskostnader eftersom omflyttningsgraden är hög vilket landar i
rekommendationen att använda färdigmöblerade rum för att minska slitage vid in- och utflytt.
Idag sker väldigt begränsad kommunikation mellan fastighetsägare och lärosäten vid utveckling
av nya studentbostäder. Lärosätena har i denna studie visat sig ha många idéer och visioner
kring utformning av studentbostäder. Ett glapp har identifierats mellan fastighetsägarnas
verksamhet och lärosätenas bostadsverksamhet vilket resulterar i att ingen har ett
helhetsperspektiv. Om studentbostäderna som byggs på campus utvecklas och ägs av lärosätena
skulle det ge lärosätena möjligheten att påverka rekrytering och öka sin konkurrenskraftighet
på den globala utbildningsmarknaden. Genom att utveckla studentbostäder till sina studenter
kan lärosätet fokusera på faktorer som är viktiga för att förbättra elevers studieresultat såsom
bra gemensamma ytor och studierum vilka i de flesta fall är bortprioriterade av
fastighetsutvecklare.

Figur 1: Två alternativ för nya studentbostäder

Som påpekats i denna studie kommer många studenter från andra län i Sverige till Stockholm för
att studera. Från det att studenterna har fått sitt antagningsbesked har de cirka en månad på sig
att hitta någonstans att bo. Studentkollektivbostäderna som byggs på campus bör därför
erbjudas främst till förstaårselever vid lärosätet för att minska stressen och göra flytten
smidigare. Om det finns rum lediga efter att förstaårsstudenter fått chansen kan andraårselever
erbjudas boende, dock får en student maximalt bo där i ett år.
Idag hjälper lärosätena endast internationella studenter med boende men i denna modell skulle
de även hjälpa nationella studenter. Utöver den minskade stressen att hitta ett boende får
förstaårseleverna en chans att lära känna andra förstaårselever och således integreras i den nya
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miljön. Ett tänkbart sätt att söka bostad på campus skulle vara att studenter skulle ange om de
önskar bo på campus redan då de ansöker till högskolan. Vidare skulle det vara optimalt om
vissa val kunde göras såsom att bo i en kollektivbostad med endast kvinnor eller män. Dessutom
skulle man kunna önska att få bo med någon man känner om denna person också blir antagen
vid högskolan.
Under det året studenterna bor på campus har de möjlighet att ta sig in på den vanliga
bostadsmarknaden utanför campus och hitta boende till kommande år. Då väntetiden idag är
cirka två år för en studentbostad och man endast skulle få bo på campus i ett år finns det en risk
att studenter skulle stå utan bostad under ett års tid. Detta förväntas lösas då campusboendena
tillför flera nya bostäder till marknaden samt att många fastighetsutvecklare på den vanliga
marknaden bygger nytt.
Nybyggnation av studentbostäder utanför campus presenteras som alternativ 2, i figur 1. Här
har studentettor och tvåor valts som utformning att föredra då det matchar den största
efterfrågan av studenter. Då alternativ 1 bidrar med kollektivbostäder för förstaårsstudenter är
alternativ 2 viktigt som valmöjlighet dels för de som föredrar att bo utanför campus redan första
året men framförallt för de studenter som är klara med sitt första år. Eftersom undersökningar
har visat att majoriteten av studenter föredrar att ha en egen bostad med eget kök och badrum
behövs ett stort utbud av denna typ av bostäder.
Dessa studentbostäder ska utvecklas och ägas av fastighetsbolag och stiftelser som har
studentbostäder. Eftersom fastighetsägare har olika profiler och affärsplaner skapas naturligt ett
heterogent utbud av likartade studentbostäder. Vissa fastighetsutvecklare satsar på dyra
material som har lång hållbarhet eller en mer lyxig känsla medan andra satsar på lösningar med
lägre kostnader vilket kan resultera i en lägre hyra för studenterna.
Uthyrningen i alternativ 2 skulle ske via kösystem. Det skulle vara att föredra att ha en
gemensam kö för samtliga studentbostäder i staden vilken studenter kan skriva in sig i samma
dag de blir antagen till ett lärosäte.
I det fall lärosätena ska utveckla och äga studentbostäder på campus är det viktigt att en
avdelning för detta byggs upp väl inom skolorganisationen. Kunskap och expertis inom området
är avgörande för att projekten ska bli lycksamma. Dessutom är det viktigt att understryka att
lärosätenas fastighetsverksamhet ska ses som ett komplement snarare än en konkurrent till den
vanliga studentbostadsmarknaden. Genom denna uppdelning tar lärosätena risken med att
bygga kollektivbostäderna i hopp om att uppnå sina mål med förbättrade studieresultat och
integration. Eftersom kollektvibostadsformen ännu inte är väl beprövad vore det en bra idé att
göra en testbyggnad på campus för att se hur det skulle fungera. Långsiktigt skulle lärosätena
kunna ha som mål att erbjuda bostadsgaranti för förstaårselever, dock finns utmaningar med
t.ex. begränsad marktillgång på campusområdena.
Samtidigt som fastighetsägare fokuserar på sina projekt där de besitter en stor kunskap kan de
se hur kollektivbostadsformen växer fram på campusområdena. Fastighetsutvecklarna kan
vänta och se om kollektivbostadsformen blir väl fungerande och var hyresnivåerna kommer att
hamna innan de tar ett beslut om de vill utveckla liknande projekt eller inte.
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Modellen i figur 1 visar en generell bild och det är viktigt att framföra att en meny av olika
alternativ är att föredra då studenter har olika preferenser. Att ha mer än en produkt känns
avgörande för studentbostadsmarknadens framtid och i takt med att samhället utvecklas måste
även boendealternativ utvecklas.
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9. Avslutning
I detta examensarbete har framtidens studentbostadsmarknad i Sverige analyserats. Olika
utformningar på studentbostäder har undersökts och dess för- och nackdelar. Vidare har de
juridiska aspekterna granskats för kollektivboende då dessa var fastighetsutvecklarnas största
oro med boendeformen. Resultatet visade att det inte fanns några rent juridiska problem med
kontraktsformen. I examensarbetet har även ett utvecklat campus diskuterats, vilken roll
högskolan ska ha på studentbostadsmarknaden samt eventuella subventioner och bidrag.
Slutligen presenterades ett förslag med två alternativ hur nya studentbostäder generellt skulle
kunna utvecklas för att uppnå ett så positivt resultat som möjligt för samtliga aktörer.
Det finns en viss osäkerhet till studiens resultat då ett begränsat antal personer intervjuats.
Examensarbetet har analyserat fem relativt breda problemområden som samtliga skulle kunna
analyseras mycket djupare. Det skulle till exempel vara intressant att göra en fallstudie på hur
ett lärosäte skulle kunna utveckla en byggnad med studentkollektivlägenheter på campus.
Många aspekter såsom det juridiska, finansiella, och praktiska skulle behövas analyseras.
Vidare skulle det vara intressant att analysera och jämföra hur engelska och amerikanska
universitet sköter sin bostadsverksamhet och om detta skulle kunna möjliggöras i Sverige. Även
en djupare analys gällande att varje individuellt kontrakt måste vara en egen brandcell skulle
vara intressant att titta på. Detta är något som inte har fått utrymme i detta examensarbete.

Förslag på frågeställningar för vidare studier inom detta område är;




Vilka utmaningar och möjligheter finns för högskolan som studentbostadsägare?
Hur skulle högskolan kunna finansiera en eventuell studentbostadsverksamhet?
Vad finns det för alternativanvändning för kollektivbostäder?
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Bilaga 1
Intervjumall- fastighetsutvecklare
Kategoribostad
- Vad är enligt er en studentbostads viktigaste egenskaper?
- Vad skiljer era studentbostadsprojekt från era andra hyresbostadsprojekt (om ni driver
sådan
- verksamhet)?
- Hur ser ni på genensamhetsytor så som studierum eller andra gemenskapsrum?
- Satsar ni på korridorrum, studentettor eller kollektivbostäder?
o Vad är anledningen till denna prioritet?
- (Om ej kollektivbostäder): Är kollektivbostäder något ni funderar på att utveckla?
o Varför/varför inte?
Geografiskt läge
- Vad för typ av område fokuserar ni på att utveckla era studentbostäder i? (T.ex. campus,
förorter osv.)
- Vad är det viktigaste med läget där studentbostäder ska byggas?
- Vilket geografiskt läge skulle ni välja att utveckla studentbostäder på om det var möjligt
att bygga precis var som helst?
o Vilka hinder står i vägen för att göra detta möjligt? (T.ex. brist på mark, för dyrt
osv.)
Byggnadsekonomiskt
- Vilka områden i projektutvecklingen fokuserar ni på för att sänka kostnaderna med
målet att det ska vara lönsamt att bygga studentbostäder?
- Hur ser ni på “standardhus” som är mer industriellt tillverkade och ev. har lägre
kostnader?
Ändring av byggregelverk 2014
Ändringar av Boverkets byggregler i juli 2014 gör det nu möjligt att bygga studentbostäder på 16
kvm jämfört med tidigare minimumkravet på 35kvm.
- Har dessa regeländringar påverkat utformningen av era studentbostäder?
o Har ni valt att bygga fler studentbostäder pga. regeländringen?
o Resulterar regeländringen i mer lönsamma projekt?
Mark
-

Äger eller arrenderar ni mark för era studentbostadsprojekt?
o Vilka för- och nackdelar ser ni med detta?
- Hur ser ni på tillfälliga bygglov?
o För- och nackdelar?
Uthyrning
- Hur genomför ni uthyrning av era studentbostäder idag?
- Vad skulle vara ultimat för er? (T.ex. blockförhyrning av universitet, via bostadskö osv.)
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Koppling till universitet
- Har ni i dagsläget någon form av sammarbete med universitet/studentkårer?
- För ni någon diskussion med universitet/studentkårer under projektutvecklingen?

46

Bilaga 2
Intervjumall- lärosäten
Läget idag
- Berätta lite om er medverkan att hitta bostäder till era studenter/forskare
- Hur många bostäder har ni idag?
- Var geografiskt är era bostäder?
- Sker det med blockhyrning?
- Vem prioriteras till dessa bostäder?
- Hur är ekonomin för er gällande studentbostäder? Dvs. går det runt eller förlorar ni på
att ha bostäder för studenter?
Framtid
- Var skulle ni helst vilja ha bostäder till era studenter?
- Vad är ert drömscenario? Skulle ni föredra en fungerande marknad utan er medverkan?
- Om det var möjligt, skulle ni blockhyra fler lägenheter?
o Vilka hinder står i vägen för att ni ska kunna göra detta?
Övriga frågor
- Tror ni att bostadsbristen i Stockholm har en negativ påverkan för er när ni lockar
studenter och forskare till ert institut?
- Vad tror ni om ett utvecklat campus som blir levande även på kvällar och helger med
bostäder?
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Bilaga 3
Intervjumall- Akademiska Hus
Det finns ett tydligt fokus på att utveckla Campus på våra olika lärosäten,
-

-

När började denna utveckling ta fart?
Vad har Akademiska Hus för roll i campusutvecklingen gällande;
o skolbyggnader?
o studentbostäder?
o övriga lokaler (t.ex. kommersiella)?
Kollar ni mycket på universitet i andra länder? Finns det något land som fungerar som
förebild då ni utvecklar campus i Sverige?
Vad är er vision för det ”perfekta campuset”?

Det talas om att Akademiska Hus ska få uppdrag att bygga/äga studentbostäder,
-

Vad ser ni för möjligheter/problem att gå in på studentbostadsmarknaden?
Vad har ni för planer gällande studentbostadsutveckling? (Utformning, kösystem osv.)
Hur ser ni på sociala ytor, dvs. gemensamma ytor?
Hur fungerar det med detaljplanarbete när det ska byggas studentbostäder på campus?
Är processen snabbare jämfört med när studentbostäder ska byggas på mark utanför
campus?
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Bilaga 4
Intervjumall- jurister
-

Många fastighetsägare hävdar att det idag inte finns någon kontraktsform där man kan
ha individuella kontrakt i en kollektivbostad, stämmer detta?

-

Finns det några problem rent juridiskt att ha individuella kontrakt i en
kollektivlägenhet?
o Behövs några speciella egenskaper? T.ex. låsbara rum.

-

Hur skulle hyran bestämmas för ett individuellt kontrakt i en kollektivbostad?
(individuell yta + allmänna utrymmen)

-

Kan hyresgäster i en kollektivbostad överklaga hyran och hävda att hyresnivån ska
baseras på en 4a eftersom det finns 3 sovrum plus vardagsrum/kök?

-

Vad gör man om det inte finns några jämförelseobjekt? (Dvs. om det är den första
kollektivlägenheten för studenter som byggs)

-

Om man har individuella kontrakt i en kollektivbostad och en person inte betalar sin
hyra, kan övriga hyresgäster i den lägenheten påverkas av detta?

49

