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Inledning
Under 2020 hyrde statliga lärosäten lokaler över landet till en
samlad yta på strax över 4 miljoner kvadratmeter.
Hyreskostnaderna var totalt 8 miljarder, vilket motsvarar drygt tio
procent av de samlade kostnaderna. Universitetskanslersämbetet vill
med den här rapporten fördjupa förståelsen och redogöra för
utvecklingen av lärosätenas lokalkostnader och lokalförsörjning.
Med hjälp av data från Ekonomistyrningsverket har
Universitetskanslersämbetet analyserat de statliga lärosätenas
hyreskontrakt från 1997 och framåt. Materialet innehåller bland annat
uppgifter om lokalyta, hyreskostnad, hyresgäst, hyresvärd, kommun och
adressuppgifter. Utöver detta använder vi oss också av uppgifter ur vår
statistiska databas, bland annat den officiella statistiken om högskolans
ekonomi. Enskilda lärosäten och
utbildningsanordnare är inte statliga
myndigheter – därför ingår de inte i Figur 1: Lokalernas geografiska
placering 2020. (Karta: SCB)
materialet, och inte heller i
analysen. Genom den officiella
statistiken om högskolans ekonomi
vet vi att de statliga lärosätena stod
för 92 procent av högskolans
lokalkostnader 2019.
De 31 1 lärosätena som ingår i
analysen har i dag lokaler spridda
över stora delar av landet (figur 1).
Sammanlagt hyr de lokaler i 46
kommuner i samtliga 21 län. I den
här analysen studerar vi samtliga
hyreskontrakt där lärosätena står
som hyresgäst och gör ingen
skillnad på vilken typ av lokal som
hyreskontraktet gäller. I analysen
ingår därför både större campus och
mindre forskningsstationer som
hyrs av lärosätena. Syftet är att ge
en helhetsbild av lärosätenas
lokalytor och lokalkostnader under
1997–2020.
I avsnittet om lärosätenas lokalytor visar vi att lärosätenas lokalyta
blivit större och allt oftare ligger i storstadsområden. I avsnittet sätter vi
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Samtliga 31 statliga lärosäten 2020. För lärosätesspecifika uppgifter, se bilaga 2.
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även antalet kvadratmeter i relation till antalet studenter och antalet
anställda.
Av avsnittet om lärosätenas hyreskostnader framgår att den totala
kostnaden har ökat i fasta priser, men att kvadratmeterkostnaden varit
oförändrad under 1997–2020. Vi sätter också kostnaderna i relation till
andelen forskningsmedel och lokalernas lokalisering.
Resultaten i avsnittet om lärosätenas hyresvärdar visar att lärosätena
under hela perioden 1997–2020 hyrt en majoritet av sina lokaler från
Akademiska hus. Men det finns skillnader mellan olika lärosätesgrupper
i hur stor andel av den totala ytan som hyrs av bolaget.
Inledningsvis följer en kort introduktion och beskrivning av
bestämmelserna som gäller för de statliga lärosätenas lokalförsörjning.
Sist i analysen finns en beskrivning av datamaterial och metod, samt en
tabell med lärosätesspecifika uppgifter. Ytterligare lärosätesspecifika
uppgifter finns också i analysens tabellbilaga på UKÄ:s webbplats.

Bestämmelser om lokalförsörjningen
Under 1990-talet reformerades stora delar av statens lokalförsörjning.
Myndigheten Byggnadsstyrelsen avvecklades och statligt ägda bolag
grundades med syftet att förvalta statens fastigheter. 2 Högskolans
ändamålsfastigheter överfördes till Akademiska Hus AB. Syftet med
förändringarna var bland annat att renodla relationen mellan
fastighetsförvaltare och hyresgäst och därmed bidra till
effektivitetsvinster och en effektivare fastighetsförvaltning. 3
Enligt förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter,
m.m. är det bara fastighetsförvaltande myndigheter som får förvärva och
förvalta fast egendom. Statliga lärosäten är därmed hänvisade till att
själva hyra sina lokaler på den fria marknaden. Det innebär också att
lärosätena själva avgör lokalernas utformning och standard. De statliga
lärosätena har också möjlighet att hyra ut lokaler i andra hand samt
bostäder till utbytesstudenter och gästforskare (9 a § andra stycket
förordningen (1993:528) om statliga myndigheters lokalförsörjning).
Under coronapandemin har möjligheterna till att hyra ut bostäder
tillfälligt utökats till att även omfatta studenter (förordningen (2020:715)
om möjlighet att tillfälligt hyra ut bostäder till studenter).
Det finns dock vissa undantag från dessa bestämmelser. Ett antal äldre
donationer är undantagna från förordningen.4 Sveriges

Riksrevisionen, RIR 2018:15, Lärosätenas lokalförsörjning – Rum för utveckling.
UKÄ, 2013. Högskolans lokaler. https://www.uka.se/publikationer--beslut/publikationer-beslut/effektivitet-analyser-och-fakta/effektivitet-analyser-och-fakta/2013-11-15-hogskolanslokaler.html [Hämtad 2021-03-09].
4
Ibid.
2
3
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Lantbruksuniversitet är också undantagna eftersom de är en
fastighetsförvaltande myndighet. 5
Enskilda lärosäten och utbildningsanordnare, till exempel Chalmers
tekniska högskola, Handelshögskolan i Stockholm och Stiftelsen
Högskolan i Jönköping, omfattas inte heller av bestämmelserna.
Lärosätesgrupper
I den här rapporten delas lärosätena in i fyra olika kategorier:
-

stora breda universitet
fackinriktade universitet
högskolor och nya universitet
konstnärligt inriktade högskolor.

Indelningen skiljer sig något mot den som vanligen används i exempelvis
Universitetskanslersämbetets årsrapport. Anledningen är dels att lärosäten
med icke-statliga huvudmän inte ingår, dels att hopslagningen av högskolor
och nya universitet gör utvecklingen över tid tydligare eftersom det tar bort
effekten av att högskolor byter grupp när de får universitetsstatus. I bilaga 2
finns uppgifter på lärosätesnivå där grupperingen som den såg ut 2020
framgår.

Fastprisberäkning
Genom hela rapporten redovisas uppgifter i 2020 års fasta priser om inget
annat anges. Se bilaga 1 Övriga uppgifter för mer information om
fastprisberäkningen.

5
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Regeringsbeslut, 2010-03-25, Fi2010/1838.
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Lärosätenas lokalytor
Efter en snabb expansion under slutet av 1990- och början av 2000-talet
har det totala antalet hyrda kvadratmeter legat stabilt på drygt 4,1
miljoner de senaste åren. Ytan ökade i förhållande till antalet studenter
som studerade på campus, men minskade i förhållande till den samlade
personalstyrkan. Ökningen var starkare i städerna, och 2019 var den
samlade lokalytan inom storstadskommunerna för första gången större
än den utanför.
Mellan 1997 och 2020 ökade lärosätenas samlade lokalyta med nästan
30 procent, från 3,2 till 4,1 miljoner kvadratmeter (figur 2).
Utvecklingen gick som snabbast i början av perioden, till och med 2003.
Efter det var antalet hyrda kvadratmeter i stort sett konstant fram till
början av 2010-talet, när lokalytan åter började öka något.
Ökningen var i absoluta tal störst bland de breda etablerade universiteten
(se faktarutan ovan). Vid både Lunds och Stockholms universitet ökade
lokalytan med omkring 120 000 kvadratmeter, vilket i Stockholms
universitets fall innebar en ökning med nästan 60 procent. En del av
förklaringen var att vissa av kontrakten för de fastigheter som inhyste
Lärarhögskolan i Stockholm under perioden sedan dyker upp bland
universitetets lokaler i mitten av 2010-talet.
Figur 2: Hyrd lokalyta, totalt och efter typ av lärosäte, 1997–2020, 10 000tals m2.

Ett annat lärosäte som hade en stor ökning var Karolinska institutet (KI),
vars ytor nästan fördubblades under perioden. Samtidigt hade Sveriges
lantbruksuniversitets (SLU) ytor nära nog halverats. Minskningen
berodde på att SLU under perioden sa upp ett stort antal kontrakt i ett
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försök att koncentrera sin verksamhet till färre platser i landet. Dessa
dramatiska förändringar syns inte när man studerar den övergripande
utvecklingen i gruppen fackinriktade universitet (där både SLU och KI
ingår), som varit väldigt stabil under perioden.
Utvecklingen av lokalytorna vid högskolorna och de nya universiteten
var även den stabil på gruppnivå, men dolde stora förändringar bland de
lärosäten som ingår i gruppen. Sammantaget blev lokalytan inom
gruppen större än den inom de fackinriktade universiteten i början på
2000-talet.
Lokalytorna vid de nya universiteten ökade under perioden, främst som
en följd av att högskolorna i Karlstad, Malmö, Kalmar och Växjö samt
Mitthögskolan fick status som universitet (och slogs ihop) under
perioden och därmed bytte
lärosätesgrupp. Ytorna för
Högskolan – en stor del av staten
respektive lärosäte blev
I materialet från Ekonomistyrningsverket
dock också större.
finns uppgifter om statens samtliga
Exempelvis mer än
hyreskontrakt. År 2020 rörde det sig om
fördubblades arean vid
totalt 8 360 unika kontrakt, varav 1 800
Örebro och Karlstads
gällde lokaler som hyrs av statliga
universitet jämfört med
lärosäten.
2000 (figur 2).
Utvecklingen bland
högskolorna var
anmärkningsvärd när den
ses i förhållande till den
hyrda lokalytan i periodens
början och till de
populationsförändringar
som skett under perioden.
Drygt hälften av de
lärosäten som ingår i
gruppen hade mer än
dubblerat sin lokalyta
mellan åren, och bland
resten var tillväxten som
lägst strax över en femtedel.
Allra störst var tillväxten för
Södertörns högskola som
inrättades 1996.
Sammantaget betydde detta
att den hyrda lokalytan var
ungefär densamma under
hela perioden, trots att
gruppen ”blivit av med”
fem lärosäten som
omvandlats till universitet.
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Sammantaget använde lärosätena som
mest var tredje statligt hyrd kvadratmeter.
Andelen har under de senaste åren
sjunkit, främst till följd av att den lokalyta
som hyrs av andra myndigheter har ökat
(figur 3).
Figur 3: Lokalyta (m2) som staten hyr
med lärosäten som hyresgäst, andel
och 1997–2020.

En expansiv period
Den svenska högskolan var i slutet av 1990-talet inne i en mycket
expansiv fas, först och främst präglad av snabb utbyggnad av
grundutbildningen. Vid högskolorna och de nya universiteten byggdes
också forskningen ut. Tre nya lärosäten tillkom: Södertörns högskola
utanför Stockholm, Malmö högskola och Högskolan på Gotland. Men
ökningen av den hyrda lokalytan skedde till övervägande del genom att
befintliga lärosäten blev större. De nya lärosätenas lokaler utgjorde en
mindre del. 6 År 1997 förfogade det genomsnittliga svenska lärosätet över
97 000 kvadratmeter, jämfört med 134 000 kvadratmeter år 2020.
I en tidigare uppföljning av lärosätenas lokalanvändning 7 redovisas
uppgifter som avser år längre tillbaka i tiden. Enligt uppgifter i rapporten
var den totala arean under läsåret 1993/94 knappt 2,2 miljoner
kvadratmeter, vilket visar att expansionen sträcker sig bortom början av
vår mätperiod. I rapporten hänvisas även till äldre uppgifter, som visar
att lokalytan under läsåret 1982/83 ska ha uppgått till drygt 2,1 miljoner
kvadratmeter. Jämförelser mellan uppgifterna bör dock göras med viss
försiktighet, eftersom samstämmigheten med det material som används
här inte har granskats närmare.
I den mån uppgifterna är jämförbara visar de dock att högskolans fysiska
utbredning, mätt som lokalyta, fördubblades under åren 1982–2020. Från
tidigare uppföljningar av lärosätenas ekonomi och finansiering 8 samt
från tidigare versioner av Universitetskanslersämbetets årsrapport
framgår även att lärosätenas verksamhet utvecklades mycket under den
här perioden.

Lokalytorna i förhållande till antalet
studenter och anställda
Lokalytornas expansion har pågått parallellt med förändringar i
lärosätenas mycket diversifierade verksamhet. Lärosätenas lokalbehov
kan tänkas påverkas av en mängd olika faktorer och i det här avsnittet
undersöker vi därför lokalytornas utveckling i förhållande till två sådana
faktorer: antalet studenter och antalet anställda.
När rapporten skrevs var uppgifter om såväl högskolans personal som
antalet campusstudenter bara tillgängliga fram till och med referensåret
2019.

Under perioden sker ett antal förändringar i populationen som till viss del påverkar detta, se
genomgången av populationsförändringar i bilaga 1.
7
Högskoleverket, 1998, Högskolans lokaler – ett regeringsuppdrag (1998:31 R)
8
Högskoleverket, 2009, Högskolans ekonomi 1997–2007 – vad har hänt? (2009:3 R)
6

9

UKÄ 2021: HÖGSKOLANS LOKALER

Fler kvadratmeter per student
Utbyggnaden av den svenska högskolan innebar att antalet studenter
ökade, när fler tog chansen att skaffa sig en utbildning. År 1997 befann
sig högskolan mitt i en kraftig expansionsfas. Antalet studenter som var
registrerade på höstterminen var då 264 000, vilket var en ökning med
över 100 000 sedan början på 1990-talet. Antalet fortsatte därefter att
öka ytterligare till 360 000 år 2019. Det betyder att antalet studenter,
precis som lokalytan, har ökat med nästan en tredjedel under
uppföljningsperioden.
Eftersom en betydande del av det ökande antalet studenter läste på
distans, ökade inte antalet studenter som faktiskt var närvarande på
campus i riktigt samma takt. Sammantaget ökade antalet
campusstudenter med 13 procent under perioden, från 260 000 läsåret
1997/98 till 296 000 läsåret 2019/20. 9 Det har inneburit att antalet
kvadratmeter per campusstudent ökade med lite mindre än 15 procent
under perioden: från 12 till 14 kvadratmeter (figur 4). Ökningstakten var
relativt jämn under hela perioden, men variationen mellan
lärosätesgrupper och individuella lärosäten var betydande.
Figur 4: Antal m2 per campusstudent, efter lärosätesgrupp, 1997–2019.

Under större delen av perioden var antal kvadratmetrar per
campusstudent flest på konstnärligt inriktade högskolor. Utrymmet per
student var i slutändan i princip oförändrat, drygt 25 kvadratmeter,
mellan 1997 och 2019, även om variationen var stor mellan åren. Detta
beror främst på att det rör sig om ett litet antal studenter, vilket gör att
även små förändringar ger ett stort utslag.

Läsåret 1997/98 sätts, exempelvis, i förhållande till lokalytan 1997. Läs mer om varför i avsnittet
om datamaterialet.

9
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Bland de fackinriktade universiteten minskade den genomsnittliga ytan
per student, från drygt 30 till strax under 27 m2. Minskningen på drygt
13 procent berodde i stor utsträckning på att Sveriges
lantbruksuniversitet sa upp många av sina lokaler under perioden. I
motsats till detta ökade utrymmet per campusstudent kraftigt, i båda
fallen med över 50 procent, vid både Karolinska institutet och Luleå
tekniska universitet. Trots den nedåtgående trenden var gruppens
genomsnitt det högsta av alla vid två tillfällen, bland annat under 2019.
Som framgår av figur 4 var utvecklingen av antalet kvadratmeter per
campusstudent bland de stora breda universiteten väldigt lik den för
högskolan som helhet. Utrymmet för campusstudenterna på lärosäten i
den gruppen ökade från drygt 11 till knappt 14 kvadratmeter, det vill
säga 20 procent. Allra störst var ökningen vid Lunds universitet, strax
över 40 procent. Ytan per studerande minskade samtidigt med 9 procent
vid Uppsala universitet.
Bland högskolorna och de nya universiteten ökade lokalytan per
campusstudent stadigt under perioden. Vid i princip samtliga lärosäten,
både de som redan fanns såväl som de som tillkommer, var utrymmet
större i förhållande till antalet campusstudenter mellan åren. I slutet av
perioden var det dock tydligt att lokalytorna per campusstudent vid de
lärosäten som fått universitetstatus (11 kvm) var större än de vid de som
ännu var högskolorna (9 kvm).

Trögrörligt lokalbestånd
Till skillnad från lokalytorna varierade antalet registrerade studenter
mellan åren. Det beror på att intresset för högskolan har varierat, bland
annat till följd av konjunkturläget. Som allra trängst i högskolans lokaler
var det exempelvis i efterdyningarna av finanskrisen 2008 när många tog
chansen att skaffa sig en utbildning. Lärosätenas förmåga att
dimensionera lokalerna utifrån sådana variationer är mycket begränsad,
eftersom kontrakten i regel är skrivna över flera års tid. Resultatet blir
därmed fler studenter i lokalerna under toppar i efterfrågan.
Liknande tendenser, med en försvagad konjunktur och därmed ökat tryck
på högskolan, går redan att se som en följd av covid-19. Staten har också
skjutit till betydande medel, till stor del i form av tillfälliga satsningar,
för att ge lärosätena förutsättningarna att klara den ökade efterfrågan
bland de blivande studenterna. Detta kommer sannolikt att leda till att
det återigen blir trängre i högskolan sett till lokalyta per campusstudent.

Färre kvadratmeter per anställd
Antalet anställda ökade från drygt 48 300 år 1997 till 74 200 år 2019.
Detta motsvarar en ökning med 54 procent, vilket betyder att tillväxten i
personalstyrkan varit betydligt större än lokalytornas, som alltså ökade
med omkring 30 procent under samma period. Det betyder att antalet
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kvadratmeter per anställd minskade under perioden, vilket framgår av
figur 5.
År 2019 var den genomsnittliga ytan per anställd drygt 56 kvadratmeter,
vilket är en minskning med 15 procent sedan 1997. Den nedåtgående
trenden var relativt stabil under hela tidsperioden, och antalet
kvadratmeter per anställd minskade inom samtliga lärosätesgrupper med
undantag för de konstnärligt inriktade högskolorna.
Vid periodens slut var de konstnärligt inriktade högskolornas lokaler
stora i förhållande till antalet anställda. Det var resultatet av en successiv
ökning sedan början av 2000-talet. Det är viktigt att poängtera att det rör
sig om relativt få individer, vilket påverkar måttet.
Figur 5: Antal m2 per anställd, per lärosätesgrupp, 1997–2019.

Till skillnad från när lokalerna sattes i relation till antalet studenter så var
den genomsnittliga ytan per anställd förhållandevis lika mellan
lärosätesgrupperna (bortsett från de konstnärligt inriktade högskolorna).
Gruppernas inbördes ordning var omkastad i förhållande till ytan per
campusstudent. Anställda på stora breda och fackinriktade universitet
hade i genomsnitt något mindre yta till sitt förfogande än genomsnittet
för samtliga lärosäten.
Allra mest sjönk ytan per anställd bland de fackinriktade universiteten.
Som framgick av figur 1 var den samlade ytan som förfogades av
lärosätena inom gruppen i princip konstant under perioden, samtidigt
som antalet anställda ökade kraftigt.
Lokalytorna har alltså blivit större i förhållande till antalet
campusstudenter, men mindre jämfört med antalet anställda. En möjlig
förklaring kan vara att högskolan under perioden, åtminstone sett till
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intäkterna, blivit allt mer forskningsinriktad.10 Utökad
forskningsverksamhet innebar i sin tur fler anställda, men inte fler
studenter.

Ökande andel lokaler i storstäderna
Ett annat sätt att undersöka lärosätenas lokalbestånd är att utnyttja
informationen om i vilken kommun som fastigheterna ligger.
Kommunerna kan i sin tur delas in enligt Statistiska centralbyråns
förteckning över storstadsområden 11, där ett antal kommuner i och runt
Stockholm, Göteborg och Malmö ingår. Av figur 6 framgår att antalet
kvadratmeter är uppdelat på det här sättet. För tolkningens skull är det
viktigt att poängtera att många av Lunds universitets lokaler räknas till
Malmös storstadsområde.
Var i landet högskolan ska finnas, och därmed närheten till högre
utbildning (och forskning), har länge varit en politiskt laddad fråga.
Utbyggnaden av högskolorna runt om i landet var i mångt och mycket ett
riktat försök att utöka möjligheten till högre utbildning utanför
storstäderna och de traditionella universitetsstäderna. Expansionen under
slutet av 1990- och början av 2000-talet betydde att högskolans lokalytor
växte både i och utanför storstadskommunerna, vilket framgår av figur 6.
Figur 6: Antal m2, efter lokalisering, 1997–2020.

Tillväxten var starkast bland högskolorna och de nya universiteten (av
vilka de flesta var lokaliserade utanför storstadsområdena). De stora
breda universitetens ytor växte också, något mer i städerna än utanför.

https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-isiffror/statistikomrade.html?statq=https://statistik-api.uka.se/api/totals/14
10

11

13

Se SCB:s webbplats www.scb.se.
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Sammantaget betydde detta att lokalytans fördelning inom respektive
utanför storstadskommunerna var nära nog densamma under den
kraftigaste expansionen till och med 2005. Under 2010-talet ökade
lokalytorna allt mer i storstadsområdena. År 2019 var första gången
lokalytan i storstadskommunerna var större än den utanför.
Av figur 7 framgår det totala antalet kvadratmetrar uppdelat på
lärosätesgrupp och lokalisering uppbruten på de tre storstadsområdena.
Här framgår att utvecklingen utanför storstadsområdena, som på
övergripande nivå var väldigt stabil, dolde stora förändringar på
gruppnivå. Som beskrivits tidigare ökade ytan kraftigt bland högskolorna
och de nya universiteten under periodens första år, för att sedan avta.
Efter åren med ökning innebar förändringarna snarare att högskolor slogs
ihop och fick status som universitet. De nya universitetens samlade yta
växte alltså på bekostnad av högskolorna, något som inte framgår av
figuren. Motsvarande minskning av högskolornas yta sker inte i Malmö
eller Stockholm, där Malmö högskola/universitet och Södertörns
högskola växer stadigt.
Redovisat på det här sättet visar de stora breda universiteten utanför
storstadsområdena flest samlade kvadratmetrar av samtliga grupper.
Ytan utvidgades också under perioden, men det samma gällde även – i
ännu högre utsträckning – de stora breda universiteten i
storstadsområdena. Det var framför allt universiteten i Stockholm och
Lund som skaffade fler kvadratmetrar.
Figur 7: Antal m2, efter område och lärosätesgrupp, 1997–2020, andel av
m 2.

Till slut minskade även ytan som de fackinriktade universiteten
förfogade över utanför storstadsområdena betydligt, till följd av
förändringarna hos Sveriges lantbruksuniversitet. En del av ytan som
sades upp låg visserligen i Malmö, men den största delen låg utanför
storstadsområdena. Återigen var trenden den motsatta i Stockholm, där
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de fackinriktade universiteten växte kraftigt under perioden. I Stockholm
var dessutom de fackinriktade högskolorna större till ytan än de stora
breda universiteten.
De konstnärliga högskolorna fanns under hela perioden helt och hållet i
storstadsområden, eller mer precist i Stockholm. Den samlade ytan inom
gruppen var marginellt större i slutet av perioden än i början.
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Lärosätenas lokalkostnader
De sammanlagda hyreskostnaderna steg under perioden, ungefär i takt
med att lokalytan ökade, och landade till slut på drygt 8 miljarder. Det
resulterade i att den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden i fasta priser
var stabil runt 2 000 kr under hela perioden. Men variationen var stor,
både inom och mellan lärosätesgrupper samt beroende på om lokalerna
låg i ett storstadsområde eller inte.
Hyreskostnaderna för de statliga lärosätenas lokaler var 8,0 miljarder
2020 (figur 8). Det innebar en ökning med drygt 30 procent i fasta priser
sedan uppföljningsperiodens början 1997, när de totala kostnaderna var
6,2 miljarder. Utvecklingen av hyreskostnaderna, som till stor del är en
funktion av den hyrda arean, var som mest påtaglig under de första fem
åren av perioden. Efter några års minskning ökade de återigen och nådde
en topp 2018.
I Högskoleverkets rapport från 1998 12 finns också uppgifter om de totala
hyresnivåerna. Den tidigaste uppgiften är från 1983/84, när de totala
hyreskostnaderna var 2,5 miljarder. Uppskattningsvis skulle detta
motsvara drygt 5,8 miljarder i 2020 års penningvärde. Det är återigen
viktigt att påpeka att jämförelser bör göras med viss försiktighet,
eftersom uppgifternas samstämmighet inte kontrollerats i någon större
utsträckning.
Figur 8: Hyreskostnader, efter lärosätesgrupp, miljoner i 2020 års fasta
priser.
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Bland de stora breda lärosätena ökade hyreskostnaderna med 540
miljoner, drygt 15 procent, och var därmed den lärosätesgrupp där den
relativa förändringen var som minst (figur 8). Bland lärosätena i gruppen
sticker Göteborgs universitet ut, eftersom deras hyreskostnader minskade
med nästan 15 procent. Resterande lärosätens kostnader ökade i
varierande grad, från drygt 14 procent vid Umeå universitet till 37
procent vid Stockholms universitet.
De fackinriktade universitetens hyreskostnader ökade med 474 miljoner,
vilket motsvarade drygt 33 procent. Utvecklingen vid Karolinska
institutets var mest i iögonfallande, eftersom kostnaderna ökade med 130
procent. Vid Luleå tekniska universitet och Sveriges lantbruksuniversitet
minskade hyreskostnaderna med 5 respektive 18 procent under perioden.
Bland högskolorna och de nya universiteten ökade kostnaderna med 720
miljoner mellan åren. Som nämnts tidigare präglades perioden av
förändringar inom gruppen. Kostnadsökningen för de nya universiteten
påverkas av vilket år man väljer som utgångspunkt och vilka
populationsförändringar som skett under åren. Från 2000 till 2020 ökade
dock kostnaderna med sammanlagt 170 procent, eller 552 miljoner
kronor, vilket var den största relativa ökningen av alla lärosätesgrupper.
Allra störst var kostnadsutvecklingen för det då nystartade Södertörns
högskola.

Stora och växande skillnader i
kvadratmeterkostnad
Lärosätenas genomsnittliga hyreskostnad per kvadratmeter
(kvadratmeterkostnad) mellan 1997 och 2020 var i princip oförändrad.
Kvadratmeterkostnaden har med vissa variationer legat strax under 2 000
kr under större delen av perioden. Det fanns dock stora skillnader mellan
lärosätena.
Små förändringar över tid, som den här, bör samtidigt tolkas med
försiktighet. Det implicitprisindexet som vi använder för att justera för
inflation är konstruerat för att spegla kostnadsutvecklingen inom staten
som helhet, och innefattar alltså även verksamhet som ligger långt från
den som bedrivs vid lärosätena. Detta skapar viss osäkerhet, eftersom det
går att misstänka att effekten av deflateringen blir för stark under vissa
år, och att vi därför överskattar kostnaderna i fasta priser bakåt i tiden.
Av figur 9 framgår att utvecklingen sett olika ut inom
lärosätesgrupperna, och att högskolor och nya universitet sticker ut
genom att under perioden ha sjunkande kvadratmeterkostnader. I motsats
till detta ökade kostnaderna för de konstnärligt inriktade högskolorna och
de fackinriktade universiteten markant. Den utvecklingen medförde att
skillnaderna mellan grupperna ökade betydligt under perioden. Som lägst
var skillnaden mellan den grupp med lägst respektive högst
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kvadratmeterkostnader mindre än 10 procent 2004, medan den var
nästan 60 procent när den var som högst 2018.
Figur 9: Kostnad per m2, efter lärosätesgrupp, 1997–2020, kronor i 2020 års
fasta priser.

En viktig förklaring till varför kostnaderna per kvadratmeter ökade så
kraftigt bland de fackinriktade universiteten var förändringen av
Sveriges lantbruksuniversitets lokalbestånd. På gruppnivå innebar den att
en större andel av kvadratmetrarna låg i storstadsområden, vilket
påverkar de genomsnittliga hyreskostnaderna. Samtidigt ökade också
genomsnittet för de konstnärligt inriktade högskolorna, som under hela
perioden helt och hållet var lokaliserade i Stockholm, på ett jämförbart
sätt.

Inget tydligt samband mellan
forskningsintäkter och lokalkostnader
Det finns flera faktorer som påverkar genomsnittskostnaden per hyrd
kvadratmeter. Vilka skyldigheter hyresvärden har jämtemot hyresgästen
för en specifik fastighet kan förändras över tid, när det gäller en mängd
olika parametrar. Som exempel kan nämns möblering, internet och
telefoni, uppvärmning och vatten, avfallshantering och snöröjning. Hur
gammal fastigheten i fråga är påverkar i normala fall också
hyreskostnaderna.
Även lokalens ändamål kan påverka kostnaderna. Vi antar att ju mer
högspecialiserad verksamhet som lokalerna är tänkta att inhysa, desto
högre blir kostnaderna. Till exempel kan undervisningsverksamhet med
behov av större ytor, krav på labb, verkstad eller ateljé innebära högre
kostnader.
Det tycks ändå rimligt att anta att kraven på lokalernas utformning ändå
på det stora hela borde vara större inom forskningsverksamheten.
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Förutsatt att detta stämmer bör man alltså förvänta sig högre
genomsnittliga kostnader bland lärosäten med högre krav på
högspecialiserade lokaler i allmänhet (exempelvis konstnärligt inriktade
högskolor) och kanske framför allt de lärosäten som är forskningstunga –
universiteten i allmänhet, och de fackinriktade i synnerhet.
Av figur 10 framgår förhållandet mellan den genomsnittliga
kvadratmeterkostnaden och andelen av intäkter som gick till
forskningsverksamheten för samtliga lärosäten. Att de fackinritade och
stora breda universiteten var mer forskningstunga än övriga lärosäten var
tydligt, men sambandet med kvadratmeterpriset var däremot något mer
tveksamt.
Figur 10: Lärosätenas genomsnittliga kostnad per m2 (y) och andel intäkter
till forskning (x), lärosätesgrupp (färg) och total kostnad (proportionell),
2020 i kronor.

Möjligen går det att utskilja en viss nivåskillnad mellan högskolorna och
de nya universiteten å ena sidan och de stora breda och fackinriktade
universiteten å andra sidan, men sambandet tycks som sagt ganska svagt.
Lärosäten med hög andel forskning ligger dessutom oftare i
storstadsområden där priserna generellt är högre, vilket kommer att
påverka bilden av sambandet i figuren.

Dyrast i Stockholm
En annan faktor som givetvis påverkar kostnaderna är lärosätenas
lokalisering. Prisutvecklingen för fastigheter har generellt sett varit högre
i landets storstadsområden än i riket som helhet 13, och rimligen kan vi
anta att detta även gäller för statliga hyresgäster. Skillnader i

Se exempelvis Statistikmyndigheten SCB:s fastighetsprisindex www.scb.se. Indexet gäller bara
bostäder i olika former.

13

19

UKÄ 2021: HÖGSKOLANS LOKALER

utvecklingen av fastighetspriser har lett till att lärosätenas hyror i
storstadsområden har höjts mer än utanför storstäderna.
Av figur 11 framgår att de genomsnittliga kvadratmeterpriserna var
högst för de lokaler som låg i Stockholm, inom samtliga
lärosätesgrupper. Mellan 1997 och 2020 steg de fastprisberäknade
priserna i Stockholm (7 procent) och Malmö (14 procent), medan de
sjönk i Göteborg (30 procent) och utanför storstadsområdena (4 procent).
Den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden bland de stora breda
universiteten sjönk något inom samtliga områden under perioden. Allra
tydligast var utvecklingen bland lokalerna i Göteborg, som i princip helt
och hållet tillhörde Göteborgs universitet. Universitetets kostnader sjönk
från knappt 2 220 kr till 1 560 kr, vilket motsvarar en minskning med en
knapp tredjedel. I Stockholm och Malmö minskade kostnaderna med
drygt 7 respektive 3 procent, medan de utanför storstadsområdena var
oförändrade.
Figur 11: Kostnad per m2, efter lokalisering och grupp, 1997–2020, kronor i
2020 års fasta priser

Det finns flera möjliga faktorer bakom den kraftiga sänkningen av
Göteborgs universitets genomsnittliga kvadratmeterkostnad. Av
materialet framgår att den genomsnittliga hyreskostnaden per fastighet
minskade under perioden, samtidigt som både antalet enskilda fastigheter
och kontrakt ökade. Av lärosätets lokalförsörjningsplan för 2020–2022
framgår också att bland annat aktivt arbete med avtalsförhandling och de
låga räntorna under de senaste åren har påverkat hyreskostnadernas andel
av lärosätets totala kostnader 14. Man kan också notera liknande
minskningar bland andra lärosäten.
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I motsats till detta ökade den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden
bland de fackinriktade universiteten. Allra störst var ökningen i
Stockholm där kostnaderna gick från drygt 2 480 kr till strax under 2 920
kr år 2020. Det motsvarade en ökning med en knapp femtedel och verkar
till stor del ha berott på ökade kostnader för Karolinska institutets
lokaler. Även utanför storstadsområdena syns en ökning, vilket främst
tycks bero på att Sveriges lantbruksuniversitet lämnat relativt billiga
lokaler under perioden. Lokalerna i Malmö inom kategorin fackinriktade
universitet tillhör också Sveriges lantbruksuniversitet men är
sammanlagt en liten yta.
Den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden bland högskolor och nya
universitet sjönk något bland lärosäten utanför storstadsområden och i
Stockholm, men ökade något i Malmö. De högskolor som omvandlats
till universitet låg i princip uteslutande utanför storstadsområden (Malmö
är undantaget). Bland högskolorna minskade de genomsnittliga
kvadratmeterkostnaderna, framför allt till följd av utvecklingen utanför
storstadsområdena där kostnaderna i slutet av perioden minskade med en
fjärdedel. Minskningen förekommer bland i princip samtliga lärosäten i
gruppen. I Malmö representerades gruppen enbart av Malmö högskola
till och med 2019. I Stockholm tillkom Försvarshögskolans lokaler 2009
(som en följd av att riksdagen 2007 beslutade om att lärosätet ska lyda
under högskolelagen). Fastigheterna är belägna i stadens centrala delar,
vilket ökade kostnaden per kvadratmeter.
De konstnärligt inriktade högskolornas genomsnittliga
kvadratmeterkostnad ökade från drygt 1 720 kr till 2 220 kr under
perioden. Ökningen på en dryg tredjedel kan eventuellt förklaras med att
den stora majoriteten av de här lärosätenas lokalbestånd var lokaliserat i
Stockholms innerstad.
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Lärosätenas hyresvärdar
Akademiska hus är den hyresvärd som de statliga lärosätena hyr absolut
flest kvadratmeter av. Ungefär 64 procent av den totala lokalytan hyrs av
Akademiska hus, en andel som varit stabil sedan 1990-talet.
Fackinriktade och stora breda lärosäten är de lärosätesgrupper som hyr
störst andel av sin lokalyta från bolaget, men utvecklingen är olika inom
olika lärosätesgrupper. Andelen yta som hyrs av kommuner, regioner,
stat eller andra statliga lärosäten har däremot minskat något över tid.
År 2020 hyrde varje statligt lärosäte i genomsnitt lokaler av 11 olika
hyresvärdar. Generellt så hade större breda universitet fler hyresvärdar,
och högst antal hade Lunds universitet. Två lärosäten (Gymnastik- och
idrottshögskolan och Konstfack) hade bara en hyresvärd.
Av figur 12 framgår att statligt ägda Akademiska hus är den största
hyresvärden sett till antal kvadratmeter, och sammanlagt hyrde de ut nära
2,7 miljoner kvadratmeter 2020. Detta motsvarade 64 procent av
högskolans totala lokalyta. Den näst största hyresvärden samma år var
Statens fastighetsverk som hyrde ut drygt 100 000 kvadratmeter. Det
motsvarade ungefär 4 procent av den yta som samma år hyrdes ut av
Akademiska hus. Därefter följer närmast enskilda hyresvärdar som hyr
ut till ett lärosäte vardera.
Figur 12: Hyrda kvadratmeter fördelade efter hyresvärd, 1997–2020.
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Andra offentliga aktörer som stat, region och kommun, har endast hyrt ut
en mindre andel. Den andelen har också minskat något sedan 1997.
Andelen lokalyta som hyrs ut av övriga hyresvärdar har däremot ökat
något, från 19 procent 1997 till 28 procent 2005. Därefter har de övriga
hyresvärdarna varje år hyrt ut mellan 28 och 30 procent av den totala
lokalytan. Fördelningen mellan de olika typerna av hyresvärdarna har
också varit stabil sedan dess.
En möjlig förklaring till att fördelningen mellan de olika hyresvärdarna
varit relativt oförändrad över tid är att lärosätena, givet att de väljer
bland befintliga lokaler, i praktiken är begränsade till ett visst utbud.
Lokalerna behöver vara anpassade till verksamheten, vara av en viss
standard och ha en viss lokalisering. Utbudet kan då vara begränsat,
kanske framför allt i områden utanför storstäderna. Det finns också en
trögrörlighet i systemet eftersom kontrakt oftast skrivs över flera år.
Under perioden har det dock skett många nybyggnationer och trots detta
har fördelningen varit stabil.
Figur 13 visar att Akademiska hus är en viktig hyresvärd i samtliga
lärosätesgrupper, även om det finns skillnader. Störst är andelen lokaler
som hyrs ut av bolaget bland fackinriktade universitet, 84 procent. Det är
en ökning med 8 procentenheter sedan 1997. Ökningen beror både på att
antalet kvadratmeter som hyrs av Akademiska hus har ökat och att
lokalytan som hyrs av andra hyresvärdar minskat i nästan samma
utsträckning. Stora breda universitet hyr också en stor andel, 68 procent,
av den totala lokalytan av Akademiska hus. Räknat i yta över tid har den
ökat i ungefär samma takt som den totalt hyrda lokalytan.
Figur 13. Andel av den hyrda lokalytan där Akademiska hus AB är
hyresvärd, 1997–2020.

De konstnärliga inriktade högskolorna hyrde 2020 en mindre andel (35
procent) av sin lokalyta från Akademiska hus jämfört med 1997 (69
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procent). Minskningen bland de konstnärligt inriktade högskolorna beror
främst på att Konstfack bytte lokaler 2004.
Andelen lokaler som högskolor och nya universitet hyr av bolaget har
däremot varit väldigt stabil under perioden. År 2020 hyrdes 40 procent
av lokalerna inom gruppen från Akademiska Hus, vilket är en minskning
med 1 procentenhet sedan 1997.
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Sammanfattning
Sammanfattningsvis visar undersökningen följande resultat:
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•

Den redan påbörjade utbyggnaden av högskolan har lett till att
antalet hyrda kvadratmeter ökat med en knapp miljon under
uppföljningsperioden 1997–2020.

•

Majoriteten av lärosätena har blivit större under perioden.

•

Antalet kvadratmeter per campusstudent har ökat med 15
procent under perioden – från 12 till 14 kvadratmeter. Antalet
kvadratmeter per anställd i högskolan har däremot minskat med
15 procent – från 66 till 56 kvadratmeter.

•

Andelen kvadratmeter som var belägna i storstadsområden
ökade under perioden. Högskolans lokaler ligger numera främst i
storstadsområden.

•

Högskolans hyreskostnader ökade med en dryg fjärdedel under
perioden, ungefär i takt med utbyggnaden av antalet
kvadratmeter.

•

Den genomsnittliga kvadratmeterkostnaden låg stabilt kring
2 000 kr genom hela perioden, och var i slutändan i princip
oförändrad. Variationen i kvadratmeterkostnaden, både inom och
mellan lärosätesgrupperna, var stor från början och växte
dessutom under perioden. Kvadratmeterkostnaden var högre i
Stockholm än i andra områden.

•

Drygt 60 procent av den totala lokalytan hyrdes av Akademiska
hus. Den andelen har varit relativt stabil under
uppföljningsperioden, men varierar utifrån typ av lärosäte.

Bilaga 1: Datamaterial och
population
Den här bilagan ger en kort beskrivning av det datamaterial som vår
analys bygger på. På detta följer en beskrivning av hur populationen har
förändrats under perioden, och hur vi har hanterat det i analysen.

Hyresuppgifter från
Ekonomistyrningsverket
Den här analysen bygger i första hand på uppgifter om statliga
myndigheters hyreskontrakt, sammanställda och tillhandahållna av
Ekonomistyrningsverket. För varje kalenderår finns uppgifter om
enskilda hyreskontrakt som slutits mellan statliga myndigheter och ett
stort antal hyresvärdar. Materialet innehåller dels basuppgifter om
kontraktet, som hyresgäst och hyresvärd, adress och kommun, dels
information om lokalens yta (m2) och hyreskostnader (löpande kronor).
Generellt antas teckningen i Ekonomistyrningsverkets register vara god
– den absoluta merparten av alla statliga hyreskontrakt finns redovisade,
med kompletta uppgifter om yta och kostnad.
De senaste åren har man börjat samla in uppgifter om lokalernas
ändamål, vilket i en sådan här uppföljning får anses vara högintressant.
Insamlingen bygger på att ändamålet står angivet i hyreskontrakten,
vilket det tyvärr sällan gör. Detta har gjort att vi inte använt oss av
uppgifterna.
Mer information finns på Ekonomistyrningsverkets webbplats. 15

Övriga uppgifter
För att sätta Ekonomistyrningsverkets hyresuppgifter i relation till
högskolans verksamhet har vi hämtat statistiska uppgifter från ett antal
källor.

15
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•

Antalet studenter som studerade på campus (campusstudenter)
kommer ifrån internt material hos UKÄ.

•

Antalet anställda och lärosätenas intäkter hämtas från UKÄ:s
statistikdatabas 16.

https://www.esv.se/statlig-styrning/lokalforsorjning/.
https://www.uka.se/statistik--analys/statistikdatabas-hogskolan-i-siffror.html.
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•

Prisindex för fastprisberäkning, implicitprisindex för statlig
konsumtion, levereras från SCB. I analysen används ett
preliminärt index med 2020 som basår. Motsvarande index med
basår 2019 används i UKÄ:s årsrapport 2020. 17

•

Vissa uppgifter om fastigheter och underlag för kartor har
hämtats från Lantmäteriet och SCB.

Population
Vilka lärosäten som ingår i populationen och i de olika grupperna har
förändrats inom uppföljningsperioden. Här redogör vi kort för vilka
förändringarna var, och hur vi har hanterat dem. Förändringar som
påverkat resultaten beskrivs i analysen i samband med att de presenteras.

Vårdhögskolor
Innan millennieskiftet fanns i Sverige ett tiotal lärosäten med inriktning
mot vårdutbildningar. De kallades just vårdhögskolor, och hade
landstingen eller stiftelser som huvudmän. Under åren i början av vår
period införlivades dessa i andra lärosäten, primärt inom gruppen
högskolor (Vårdhögskolan i Gävle införlivades exempelvis i Högskolan i
Gävle). Det här betydde att staten tog över som huvudman för den
utbildningen.
I och med att hyresuppgifterna enbart innefattar avtal med statliga
myndigheter som hyresgäst ingår inga uppgifter om vårdhögskolornas
lokaler, eftersom de inte hade staten som huvudman. Att högskolan
växte under perioden berodde följaktligen i viss mån på att den
inkorporerade verksamheterna vid vårdhögskolorna.

Nya universitet och hopslagningar
Under perioden har ett antal högskolor beviljats status som universitet.
Dessa benämns nya universitet, och är ofta en egen kategori när vi följer
upp högskolans verksamhet. I den här rapporten behandlas högskolorna
och de nya universiteten tillsammans.
Detsamma gäller för hopslagningar av lärosäten – innan året de slås ihop
representerar de fristående lärosäten, med ett undantag. Av datatekniska
skäl är samtliga lärosäten som sedermera slås ihop till Stockholms
konstnärliga högskola en konstant enhet under perioden.

17
Universitetskanslersämbetets årsrapport 2020:
https://www.uka.se/download/18.2e495af1171ac20cce6ed96/1591816970032/Kap%207%20H%C3
%B6gsk.%20ekonomi%20och%20finansiering%20Figur%20och%20tabellunderlag_till%20webben.xlsx [Hämtad 2020-01-20].
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Bilaga 2: Lärosätesspecifika uppgifter
Tabell 1. Hyreskostnader och hyrd lokalyta per lärosäte.

Lärosäte

Lärosätesgrupp (år 2020)

Total hyreskostnad (mnkr)

Total hyrd area (m²)

Hyreskostnad per m²

År 2020

Förändring i %
sedan 1997

År 2020

Förändring i %
sedan 1997

År 2020

Förändring i %
sedan 1997

Uppsala universitet 18

Stora breda universitet

786

21 %

403 917

11 %

1 946

9%

Lunds universitet

Stora breda universitet

1 020

23 %

589 295

27 %

1 732

-4 %

Göteborgs universitet

Stora breda universitet

576

-15 %

373 514

24 %

1 543

-31 %

Stockholms universitet

Stora breda universitet

734

37 %

321 591

56 %

2 283

-12 %

Umeå universitet

Stora breda universitet

405

14 %

237 237

13 %

1 708

1%

Linköpings universitet

Stora breda universitet

506

31 %

251 768

45 %

2 009

-10 %

Karolinska institutet

Fackinriktade universitet

837

131 %

250 231

87 %

3 346

23 %

Kungl. Tekniska högskolan

Fackinriktade universitet

713

26 %

279 125

15 %

2 554

10 %

Luleå tekniska universitet

Fackinriktade universitet

174

-5 %

122 941

26 %

1 415

-25 %

Sveriges lantbruksuniversitet

Fackinriktade universitet

395

-18 %

220 597

-47 %

1 789

54 %

Karlstads universitet

Nya universitet

118

37 %

86 096

103 %

1 367

-32 %

Linnéuniversitetet 19

Nya universitet

236

38 %

145 330

32 %

1 621

5%

Örebro universitet

Nya universitet

198

41 %

122 971

94 %

1 614

-27 %

Mittuniversitetet

Nya universitet

108

-21 %

66 438

-13 %

1 621

-10 %

Malmö universitet

Nya universitet

220

79 %

110 139

56 %

2 002

15 %

18
19

I jämförelsen med år 1997 har uppgifterna för Uppsala universitet summerats med dåvarande Högskolan på Gotland som 2013 uppgick i Uppsala universitet.
Jämförelseuppgifterna avser år 2009 då Linnéuniversitetet för första gången förekommer i materialet.
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Tabell 2. (forts). Hyreskostnader och hyrd lokalyta per lärosäte.

Lärosäte

Lärosätesgrupp (år 2020)

Total hyreskostnad (mnkr)

Total hyrd area (m²)

Hyreskostnad per m²

År 2020

Förändring i %
sedan 1997

År 2020

Förändring i %
sedan 1997

År 2020

Förändring i %
sedan 1997

Blekinge tekniska högskola

Högskolor

43

38 %

36 459

99 %

1 179

-31 %

Försvarshögskolan 20

Högskolor

63

12 %

23 073

28 %

2 735

-12 %

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskolor

24

28 %

12 503

26 %

1 901

1%

Högskolan i Borås

Högskolor

88

71 %

62 014

118 %

1 426

-21 %

Högskolan Dalarna

Högskolor

52

-33 %

39 371

22 %

1 330

-45 %

Högskolan i Gävle

Högskolor

71

6%

45 668

47 %

1 559

-28 %

Högskolan i Halmstad

Högskolor

88

141 %

56 425

152 %

1 554

-5 %

Högskolan Kristianstad

Högskolor

44

1%

33 738

29 %

1 306

-22 %

Högskolan i Skövde

Högskolor

54

91 %

39 736

119 %

1 353

-13 %

Högskolan Väst

Högskolor

43

90 %

37 199

153 %

1 147

-25 %

Mälardalens högskola

Högskolor

106

28 %

58 086

64 %

1 826

-22 %

Södertörns högskola

Högskolor

153

443 %

66 088

621 %

2 311

-25 %

Konstfack

Konstnärligt inriktade
högskolor

50

15 %

22 204

-14 %

2 243

33 %

Kungl. Konsthögskolan

Konstnärligt inriktade
högskolor

18

-36 %

10 470

-19 %

1 734

-21 %

Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Konstnärligt inriktade
högskolor

40

82 %

17 563

18 %

2 269

54 %

Stockholms konstnärliga högskola

Konstnärligt inriktade
högskolor

60

348 %

25 203

220 %

2 366

40 %

20

Jämförelseuppgifterna avser 2009 när Försvarshögskolan för första gången förekommer i materialet.
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Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska
högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten på
högskoleutbildningarna, vi analyserar och följer upp utvecklingen inom
högskolan och vi bevakar studenternas rättssäkerhet.
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