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Sammanfattning 
Undersökningsföretaget TNS SIFO har på uppdrag av Hyresgästföre-
ningen frågat 240 studenter i Sveriges storstadsregioner – Stockholm, 
Göteborg och Malmö-Lund – hur bostadsbristen påverkar deras vilja 
och möjlighet att bo och arbeta i storstadsregionerna. Undersökningen 
gav följande resultat. 
 
− 14 procent av studenterna som bor i någon av landets storstadsreg-

ioner har på grund av bostadsbristen övervägt att flytta från regionen 
under studietiden. 
 

− 18 procent av studenterna har på grund av bostadsbristen övervägt 
att flytta från regionen efter studierna.  

 
− 17 procent av studenterna har låtit bli att söka jobb i storstadsreg-

ionerna på grund av bostadsbristen.  
 
− 5 procent av studenterna har tackat nej till jobb i någon av storstads-

regionerna på grund av bostadsbristen.  
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Bakgrund 
Studenter är en grupp som i allmänhet har mindre pengar och mer 
osäkra boendeförhållanden än andra unga vuxna.1 Samtidigt utgör de en 
grupp som snart kommer att vara högt utbildad och därmed – förhopp-
ningsvis – attraktiv på arbetsmarknaden.  
 
Stockholms läns landsting har konstaterat att behovet av högutbildade 
kommer att öka i regionen. Med behovet ökar också bristen. År 2030 
räknar man med att bristen på högutbildade kommer att uppgå till mel-
lan 44 000 och 73 000 personer.2 Det innebär att man både kommer att 
behöva behålla de personer som examineras från regionens högskolor 
och universitet, och rekrytera från annat håll.  
 
För att det ska vara möjligt måste det finnas bostäder. Både Tillväxtana-
lys, Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms Handelskammare, Fas-
tighetsägarna och Statens bostadskreditnämnd har tidigare framhållit 
sambandet mellan tillväxt, bostadsmarknadens funktionssätt och arbets-
kraftens rörlighet.3 Hyresgästföreningen har genom en undersökning 
kunnat konstatera att nästan en femtedel av unga vuxna i Sverige har 
låtit bli att söka jobb i landets storstadsregioner på grund av bostadsbris-
ten.4 Bostadsbrist utgör ett hinder för rörlighet på arbetsmarknaden och 
därmed för tillväxt.  
 
Så vad säger storstadsstudenterna – de blivande högutbildade – om bo-
stadsbristen? Påverkar den deras bild av möjligheterna att stanna kvar i 
storstadsregionerna, under och efter studietiden? Anser de att den utgör 
ett reellt hinder för deras vilja och möjlighet att söka och ta jobb? Hy-
resgästföreningen har, med hjälp av undersökningsföretaget TNS SIFO, 
frågat 240 studenter.  
 
  

                                                   
1 Hyresgästföreningen: Hur bor studenter? Hur vill de bo?, 2011 
2 Stockholms läns landsting: Stockholmsregionen som kunskapsregion. Rapport 
9:2009 
3 Se Boverket: Rapport 2011:26  
Länsstyrelsen i Stockholms län: Rapport 2011:21 
Dagens Industri, 2011-08-11 (Debattartikel) 
Statens Bostadskreditnämnd: Samband mellan bostadsmarknad, arbetskraftens 
rörlighet och tillväxt, 2008 
4 Hyresgästföreningen: Påverkar bostadsbristen viljan att söka och ta jobb i stor-
stadsregionerna?, 2012 
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Undersökningsmetod 
Undersökningsföretaget TNS SIFO genomförde i maj 2012 en webb-
panelundersökning där 240 studenter som är mellan 20 och 35 år gamla 
och bor i A-regionerna Stockholm/Södertälje, Göteborg samt 
Malmö/Lund/Trelleborg5 har svarat på två påståenden och två frågor:  
 
1. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen 

under min studietid. 
2. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen 

efter min studietid. 
3. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö 

och Göteborg – fått dig att låta bli att söka jobb i någon eller flera av 
dessa städer? 

4. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, Malmö 
och Göteborg – fått dig att tacka nej till jobb i någon eller flera av 
dessa städer? 

Resultat 

Gör bostadsbristen att studenterna överväger att flytta från stors-
dagsregionerna under studietiden? 

Av de svarande studenterna instämmer 14 procent helt eller till stor del i 
påståendet ”Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån reg-
ionen under min studietid.”  
 
Diagram 1. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen 
under min studietid.

 
                                                   
5 Följande kommuner ingår i A-regionerna: 
- Stockholm/Södertälje: Hela Stockholms län utom Norrtälje 
- Göteborg: Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn, Vårgårda, Öckerö 
- Malmö/Lund/Trelleborg: Burlöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, 

Staffanstorp, Svedala, Trelleborg, Vellinge 
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Gör bostadsbristen att studenterna överväger att flytta från storstads-
regionerna efter studietiden? 

Av de svarande studenterna instämmer 18 procent helt eller till stor del i 
påståendet ”Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån reg-
ionen efter min studietid.”  
 
Diagram 2. Bostadsbristen har fått mig att överväga att flytta ifrån regionen 
efter min studietid.  

 

Påverkar bostadsbristen viljan att söka jobb i storstadsregionerna? 

På frågan ”Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, 
Malmö och Göteborg – fått dig att låta bli att söka jobb i någon eller 
flera av dessa städer?” svarar 17 procent av studenterna antingen ”Ja, 
någon gång” eller ”Ja, flera gånger”.  
 
Diagram 3. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, 
Malmö och Göteborg – fått dig att låta bli att söka jobb i någon eller flera av 
dessa städer? 
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Påverkar bostadsbristen viljan att ta jobb i storstadsregionerna? 

På frågan ”Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, 
Malmö och Göteborg – fått dig att tacka nej till jobb i någon eller flera 
av dessa städer?” svarar fem procent av studenterna antingen ”Ja, någon 
gång” eller ”Ja, flera gånger”.  
 
Diagram 4. Har bostadsbristen i landets storstadsregioner – Stockholm, 
Malmö och Göteborg – fått dig att tacka nej till jobb i någon eller flera av 
dessa städer? 

 

Slutsatser 
Bostadsbristen gör att 14 procent av studenterna i storstadsregionerna 
har övervägt att flytta från sin region under studietiden och att 18 pro-
cent har övervägt att göra det efter studierna. Skillnaden mellan hur 
många som svarar ja på de två frågorna är liten, men den ger ändå en 
indikation på hur studenterna ser på framtiden. Ett kvalificerat jobb och 
en god inkomst leder inte självklart till möjligheter till en bra bostad på 
orter där bostadsbristen är utbredd. De två frågeområdena i undersök-
ningen pekar tydligt på bostadsbristen som tillväxthinder. Bostadsbris-
ten gör inte bara att en del av studenterna överväger att flytta från stor-
stadsregionerna, den gör också att de låter bli att söka eller till och med 
tackar nej till jobb där. 17 procent av storstadsstudenterna har någon 
eller flera gånger låtit bli att söka jobb i storstadsregionerna på grund av 
bostadsbristen. Fem procent har någon eller flera gånger tackat nej till 
jobb av samma anledning.  
 
Att studenterna låter bli att söka och ta jobb visar vilka effekter bostads-
bristen har i dag, och att de överväger att flytta ifrån storstadsregionerna 
visar vilken effekt den kan få i framtiden. Både på kort och på längre 
sikt måste storstadsregionerna ge förutsättningar för att locka högutbil-
dad och attraktiv arbetskraft. I de förutsättningarna ingår möjligheten till 
ett bra boende.  
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