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Inledning
I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur ett helårsperspektiv.
Naturligtvis är läget inför höstterminsstarten intressant, och vi stämmer även av hur det ser ut hos
studentbostadsföretagen runt om i landet. Men studentbostadsåret är längre än några veckor i
augusti och september, en lång väntetid på bostäder i slutet av augusti är inte lika med en brist på
studentbostäder i april.
På många orter råder en balanserad marknad, även om trycket är högt inför terminsstarten. Men på
alldeles för många orter finns en bristsituation. Bristen finns ofta på orter med stora lärosäten, vilket
gör att många studenter har en osäker eller obefintlig bostadssituation i början av sina studier.
Det är i både universitetens, städernas och regionernas intresse att kunna tillhandahålla studentbostäder. En rapport som vi i våras tog fram tillsammans med Stockholms Studentbostäder (SSSB)
visar att studenter i stort bidrar till den ekonomiska tillväxten, och att en stor potential för ytterligare tillväxt finns om man möjliggör för fler studenter att studera och bosätta sig på orten.
Studentbostadsföretagen
Augusti 2015

Insamling av information
Till Studboguiden samlar vi in information från landets studentbostadsföretag, det vill säga de företag som äger, förvaltar och bygger studentbostäder runt om i landet. Saknas vissa studieorter i rapporten beror det på att uppgifter om rådande studentbostadssituation saknas.
Uppgifter om brist, balans eller överskott på studentbostäder samt utvecklingen av efterfrågan
framöver är företagens bedömningar av studentbostadsmarknaden på orten/de orter de verkar på.
Kötiderna för augusti är baserade på studentbostadsföretagens rapporter under perioden 11 - 19
augusti 2015. De kötider som företagen ombetts lämna har räknats om till antal hela veckor. Finns
flera företag på varje ort som rapporterat olika långa kötider har viktning av kötiden gjorts beroende på företagens storlek. Hänsyn har dock tagits till varje aktörs kötid för att ge en så rättvisande
bild som möjligt.
I sammanställningen presenteras aktuell kötid i veckor på varje ort med förra årets kötid i parantes.
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Vad är en studentbostad?
Genomsnittliga hyror

En studentbostad är en bostadslägenhet för person
inskriven vid studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden ska upplåtas med
hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt,
vilken är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.

(Årshyra exkl. el)

Studentbostäder är den enda bostadstyp som är särskilt anpassad
efter såväl studenternas som lärosätenas behov under studietiden.
Genom särskilda regler för exempelvis utformning och uthyrning är
studentbostaden en unik del av den svenska bostadsmarknaden som
sätter studenten främst och samtidigt tillhandahåller det som krävs
för att lärosätena ska kunna ta emot studenter vid terminsstart, nämligen lediga bostäder.
Det innebär att studentbostäder inte bara möjliggör högre utbildning,
studentbostäder är en förutsättning för högre studier. Rörligheten på
studentbostadsmarknaden är grundförutsättningen för att studenter
ska kunna erbjudas ett boende vid terminsstart.

Korridorrum:

28 057 kr

Studentetta:

40 171 kr

Lägenhet:

63 793 kr

Vart går hyran? (%)
Avskrivningar		

25,5

Underhåll		 13,1
Räntekostnader		

11,0

Värme 			8,7
Fastighetsskötsel

7,3

El 			5,2

I vilken typ av studentbostad bor studenterna? (%)
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Administration		
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Fastighetsavgift		

2,4

Bredband 		

2,4

Städning 		
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Sophämtning 		

1,9

Tomträttsavgäld		

1,3

Kabel-TV 		

0,6

Bevakning 		
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Försäkringar		
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Svenska studenter

1 rum med kokvrå
1 rum med kök
2 rum med kök
3 rum med kök

45

17

23

12

3

Internationella studenter

4 rum med kök
5 rum med kök
6 rum med kök

Källa: Kommande rapport från Studentbostadsföretagen
om studenters boende.

3

Studboguide 2015

Brist, balans eller överskott
När man talar om studentbostadsmarknaden nämns det ofta att det råder brist på studentbostäder. Men vad menas egentligen med brist? Ett högt tryck på bostäder vid terminsstarten
innebär inte automatiskt att det är ständig brist på studentbostäder. När man pratar om begrepp som brist och balans måste man helt enkelt se till utbud och efterfrågan över hela året.
Efter den värsta anstormningen vid terminsstart avtar efterfrågan, helt naturligt. På många
orter innebär det att det kan finnas vakanser på vårterminen då många flyttar ut utan att en ny
hyresgäst står på tur att flytta in.
Förvaltar man studentbostäder får man räkna med att bostäder friställs under våren och sommaren, det tillhör själva grundförutsättningen för att kunna erbjuda nya studenter bostäder
vid hösten. Men eftersom studentbostadsföretag drivs på samma premisser som vilket annat
företag som helst där intäkterna måste täcka kostnaderna går det inte att ha för många tomma
bostäder för tidigt på året då en outhyrd bostad också innebär förlorade hyresintäkter.
Var går då gränsen för när man har för stora vakanser och inte? Ja, det varierar givetvis mellan
olika orter och olika företag. Men när vi pratar om brist, balans eller överskott är det företagens
bedömning av just utbud och efterfrågan över hela året som avses.

Antal orter med brist, balans eller överskott - 2009 - 2015
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Kötider
När man pratar om kötider menar man helt
enkelt den kötid som i dagsläget krävs för att
få en bostad. Eftersom olika bostäder är olika
populära, exempelvis är ett korridorrum mindre
populärt än egen lägenhet, varierar kötiderna
mellan olika typer av bostäder. När man ställer
frågan ”Hur lång kötid krävs det för att få en
studentbostad idag?” utgår man egentligen från
den bostadstyp som det krävs kortast kötid för
att få. På vissa orter finns ingen rak kö utan man
tillämpar exempelvis först-till-kvarnprincipen
eller intresseanmälningar. I de fallen går det inte
att säga vilken kötid som krävs eftersom systemet inte bygger på att bostaden ges till den
som väntat längst.
Kötider ger en grov uppfattning av utbud och
efterfrågan över hela året. Att jämföra kötider
orter emellan som samlats in under en vecka
under året ger inte en rättvis bild av studentbostadssituationen på orten eftersom kösystemen fungerar på olika sätt. Däremot kan man
genom att jämföra orter med sig själva mellan
olika år få en bild av hur utvecklingen mellan
efterfrågan och utbud varit.

Ort

Aug-15

Aug -14

Aug-13

Borlänge

8

8

4

Gävle

16

33

-

Göteborg

60

64

80

Linköping

37

27

47

Luleå

78

65

98

Lund

0-52*

54

47

Malmö

90**

26

-

Norrköping

0

1

1

Norrtälje

0

-

-

52***

100

117

Umeå

52

56

40

Uppsala

102

142

81

Varberg

-

8

5

Stockholm

Visby

-

6

6

Växjö

52

52

-

Örebro

40

25
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Tiden anges i antalet hela veckor

Stora skillnader i kötider från år till år kan bero på ett flertal saker. Ofta är orsaken att antalet studieplatser förändrats på orten, något som ofta sker snabbare än vad det går att bygga studentbostäder. På samma sätt som efterfrågan förändras drastiskt kan också utbudet minska eller öka
fort, antingen genom nybyggnation, omvandling eller försäljning av bostäder.

* 100% av nybörjarna till vårterminsstarten och 30% av nybörjarna till höstterminsstarten får bostad direkt. Övriga
bostadssökande har i genomsnitt ett års kötid till korridorboende och två års kötid till studentlägenhet.
** Siffran avser den genomsnittliga kötiden under 2015. Augusti månad är ej inräknat eftersom de publicerade studentbostäderna, vid tidpunkten för uppgiftshämtningen, ännu inte blivit kontrakterade.
*** Tiden avser genomsnittlig kötid 1-17 augusti eftersom den kortaste tiden är missvisande för situationen i stort.
Beslutet att redovisa genomsnittlig kötid har tagits tillsammans med ortens studentbostadsföretag.
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Läget i landet
Hur studentbostadssituationen ser ut runt om i
Sverige påverkas av en rad olika faktorer och ser
väldigt olika. Därför har vi tittat närmare på studieorterna i Sverige och tagit reda på hur studentbostadsmarknaden ser ut på respektive ort.
De senaste fem åren har andelen orter med brist
på studentbostäder legat på en hög nivå, mellan 40 - 50 procent av de medverkande orterna.
På vissa orter är bristen stor med ett behov
av flera tusen studentbostäder, medan andra
orter behöver ett hundratal för att skapa en
balanserad marknad.

Luleå
Piteå

Umeå

Sundsvall
Falun
Gävle

Borlänge
Västerås
Karlstad

Uppsala

Örebro

Norrtälje
Stockholm

Skövde
Eskilstuna

Trollhättan

Norrköping
Linköping

Göteborg
Borås

Helsingborg
Lund
Malmö

BALANS

Jönköping
Visby

Halmstad

BRIST

ÖVERSKOTT

Växjö
Kalmar
Karlskrona
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Borlänge
Aktuell kötid: 8 veckor (8)
Läget på studentbostadsmarknaden i Borlänge är ungefär som övriga år. Det är hög efterfrågan
på hösten och ett överskott av studentbostäder på våren. Det är med andra ord bra balans och ett
behov av eller planer på fler studentbostäder finns inte.

Borås
Aktuell kötid: Först till kvarn
I Borås är studentbostadsmarknaden i balans och någon större skillnad jämfört med förra året
märks inte. Trycket inför hösten är likt tidigare år stort och hos bostadsbolaget Bostäder i Borås
går alla studentbostäder åt. På vårterminen minskar dock trycket vilket ger en balanserad marknad sett över hela året. Bostäder i Borås har de senaste åren byggt flera nya studentbostäder,
bland annat 66 stycken under 2014 och 59 stycken under 2015. Eftersom trycket minskar drastiskt efter höstterminsstarten och fler studentbostäder tillkommer under året finns inget behov
av ytterligare studentbostäder.

Eskilstuna
Aktuell kötid: Bostadsgaranti/Först till kvarn
All uthyrning av studentbostäder i Eskilstuna samlas i portalen Bostad Eskilstuna. De har just
nu några få studenter som fortfarande inte fått boende, men fler bostäder är på gång och deras
bostadssituation kommer att lösas inom kort. Sett över hela året är läget i balans och alla sökande studenter får en studentbostad under terminen.

Falun
Aktuell kötid: Först till kvarn
Trycket på studentbostäder är jämförelsevis stort inför höstens läsårsstart, men bostadssituationen för Faluns studenter brukar lösa sig redan under terminens inledande månad då några
studenter antingen byter studieort eller hoppar av. Det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden har flera vakanser i slutet av läsåret och under sommarmånaderna. Sett över hela året är
bedömningen att det råder balans mellan efterfrågan och tillgång.
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Gävle
Aktuell kötid: 16 veckor (33)
I Gävle har det under en tid funnits ett underskott på studentbostäder, men nya tillskott av
studentbostäder av både Svenska Studenthus och Gävle Studentbostäder sker under 2015. I
nuläget är trycket på studentbostäder högt och det är fullt uthyrt hos både Gavlegårdarna och
Svenska Studenthus. Hos Gavlegårdarna är kötiden för ett studentrum ungefär fyra månader
men många bostäder har inför terminsstarten förmedlats på Bostad Direkt med först-till-kvarnprincipen.
Underskottet har tidigare skapat en bristsituation i Gävle och än är det osäkert på om tillskottet
av 270 studentbostäder räcker för att balansera marknaden. Till våren kommer Gavlegårdarna
att ha renoverat klart ett 50-tal studentbostäder och hoppas då att de tillsammans med nybyggnationen räcker för att fylla behovet.

Göteborg
Aktuell kötid: 60 veckor (64)
Göteborg är fortsatt i stort behov av fler studentbostäder. Kötiden för ett korridorrum är för
närvarande över ett år hos stadens största aktör SGS Studentbostäder. Under våren sjunker kötiderna och något enstaka korridorrum kan till och med stå ledigt, men den övergripande bristen
är stor och behovet i staden uppskattas till mellan 3 000 – 4 000 studentbostäder.
För att underlätta situationen för internationella studenter har stadens bostadsförmedling Boplats dragit igång en kampanj för att få privatpersoner att hyra ut rum. De tillhandahåller bland
annat en gratis annonswebb och bistår med information och kunskap.
Studentbostadsaktörerna och staden i stort jobbar kontinuerligt för att få fram fler studentbostäder. Under 2015 färdigställer både Chalmers Studentbostäder och SGS Studentbostäder nya
bostäder, totalt över 200 stycken. Och planer på ännu fler studentbostäder i många olika projekt finns de kommande åren.
Under våren har en version av Sthlm 6000+ tagit form i Göteborg som kallas Göteborg 4000+.
Samarbetet är fortfarande i sin linda men syftar till att skapa ett bättre samarbete mellan olika
aktörer för att få fram de studentbostäder som staden är i behov av.
Magnus Paulsson, VD SGS Studentbostäder
- Under 2015 kommer vi tillföra 155 nya studentbostäder i Göteborg, vilket är bra för våra studenter. Men det är inte tillräckligt för att korta kötiderna, något som vi arbetar intensivt med.
Under året har vi tilldelats två markanvisningar och att kontinuerligt erhålla markanvisningar är
viktigt för att kunna tillföra fler studentbostäder. Idag tar det för lång tid från idé till färdiga bostäder, att korta planprocessen är en mycket viktig nationell fråga. I Göteborg provar vi att korta
byggprocessen genom att driva flera processer parallellt i något som fått namnet Jubileumssatsningen (som syftar till firande av Göteborg 400 år 2021). SGS är med i denna satsning med
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ett förtätningsprojekt i ett befintligt område. Om allt faller ut som tänkt kommer detta vara ett
sätt att korta byggprocessen på. Förutom att tillföra fler bostäder arbetar vi även intensivt med
att pressa byggkostnaden så mycket som möjligt för att kunna erbjuda hyresnivåer som studenterna klarar av, vilket är en stor utmaning.

Halmstad
Aktuell kötid: Först till kvarn/Lottning/26 veckor (8)
Studentbostadsmarknaden i Halmstad är sett över hela året balanserad, även om det inför
terminsstarten är högt tryck på studentbostäderna. Hos kårens studentbostadsföretag Hsk Fastigheter är det just nu fullt och minst sex månaders kötid krävs för en bostad. Samtidigt har de
tomma bostäder på våren och ett behov av fler bostäder finns inte, eftersom det skulle skapa
för stora vakanser under stora delar av året. Även det kommunala bostadsbolaget HFAB känner
av ett högt tryck inför terminsstarten men ser situationen som balanserad över hela året. HFAB
har heller inga planer på fler studentbostäder, men nyproducerar smålägenheter i det vanliga
beståndet.
Hsk Fastigheter hade så sent som förra året en bostadsgaranti för nyantagna studenter från utanför Halmstad, men i år är den borttagen. Istället har de infört bostadspotten där ett antal bostäder läggs ut vid en viss tidpunkt och först-till-kvarn gäller. Även HFAB frångår sitt kösystem
under veckorna i samband med terminsstarten och använder istället något som heter Student
Direkt där studenterna anmäler intresse på bostäder som sedan fördelas genom lottning.

Helsingborg
Aktuell kötid: Först till kvarn
I Helsingborg har det länge funnits ett behov av fler studentbostäder till följd av Lunds universitets expandering av Campus Helsingborg. Under de senaste åren har orten satsat på fler
bostäder. 160 studentbostäder stod klara 2014 och ytterligare 160 studentbostäder är på gång
till 2016.
Läget inför terminsstarten är likt tidigare år att de flesta studenter fått tak över huvudet, både
genom studentbostäder och andrahandslösningar. Bostadsläget är ansträngt generellt i Helsingborg vilket skapar en prioritering av att ta fram specifika studentbostäder. När de 160 studentbostäderna står klara under nästa år är det både kommunens och bostadsbolaget Helsingborgshems bedömning att studentbostadsmarknaden blir balanserad.
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JÖNKÖPING
Aktuell kötid: Intresseanmälan/Först till kvarn
Just nu är det fullt uthyrt hos flera studentbostadsföretag i Jönköping, men enligt bostadsbolaget Vätterhem är det en snabbt övergående situation. Den som är ute i god tid efter antagningsbeskeden behöver sällan vänta på en bostad och om man ansöker om bostad veckan
innan terminsstart får man ofta vänta till 1 oktober. Under våren när efterfrågan är lägre finns
det alltid lediga studentbostäder. Även Brandtornet tycker att situationen på orten är balanserad eftersom det tillkommit en del bostäder de senaste åren. De har lång kö till sina bostäder,
vilket de mer tror beror på ett attraktivt läge snarare än en generell brist.

Kalmar
Aktuell kötid: Bostadsgaranti
Kalmar har en liten brist på studentbostäder och behöver cirka 200 fler studentbostäder för att
skapa en balanserad marknad. Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem har bostadsgaranti
för alla nyantagna studenter och använder sig av 1:or och 2:or från det vanliga beståndet för att
uppfylla den. På så sätt skapas ändå en bra bostadssituation för nyantagna studenter. Det finns
planer på ett 70-tal fler bostäder hos Kalmarhem som planeras stå klara under 2016.

Karlskrona
Aktuell kötid: Först till kvarn
Inför förra läsåret stod Karlskrona inför ett eventuellt överskott på studentbostäder. Ett minskat
antal internationella studenter och avvecklandet av Ronneby som studieort för Blekinge Tekniska högskola var orsakerna. I årets undersökning anger det kommunala bostadsbolaget Karlskronahem att läget fortfarande är balanserat. Det är fortfarande stor variation på efterfrågan
mellan höstterminen och vårterminen. I dagsläget finns inget behov av fler bostäder och inga
nyproduktionsplaner.
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Karlstad
Aktuell kötid: Bostadsgaranti
I Karlstad råder en stor efterfrågan på studentbostäder i samband med höstterminen. Bostadsbolagen KBAB och Lecab, varav det senare färdigställer sina första studentbostäder på orten till
2016, upplever båda en brist på bostäder i Karlstad. Samtidigt anger KBAB att de har vakanser
under vårterminen och har ännu inte haft hela beståndet fullt uthyrt under ett helt år. Bristsituationen och behovet av fler studentbostäder är därför svårt att uppskatta, men det har byggts
på orten de senaste åren och fler studentbostäder är som sagt på gång till 2016.
För att klara av den stora efterfrågan inför höstterminen har KBAB startat upp projektet Hjärterum där privatpersoner med stöd från KBAB hyr ut rum till studenter. Projektet har blivit en
succé och i nuläget har de fått in 120 bäddar och fler är på väg. Hjärterum är ett sätt att bemöta
den höga efterfrågan under hösten. KBAB har en bostadsgaranti för nya studenter, men i nuläget är alla studentbostäder redan uthyrda och de uppmanar studenter att söka bostäder på
andra håll, antingen genom Hjärterum eller hos andra aktörer på orten.

Linköping
Aktuell kötid: 37 veckor (27)
I Linköping har efterfrågan på studentbostäder till höstterminsstarten ökat de senaste åren
och ortens största studentbostadsföretag Studentbostäder i Linköping ser en trend att antalet
sökande med lång kötid är fler än tidigare. Antalet lediga studentbostäder i samband med terminsstarten har varit konstant hos Studentbostäder i Linköping under ett par års tid och antalet
antagna studenter till Linköpings universitet har varit detsamma, vilket betyder att i stort lika
många nyantagna studenter erbjuds en studentbostad under höstterminen som tidigare år.
Även Byggvesta upplever en stor efterfrågan under hela året, en efterfrågan som når sin topp
under läsårets första månader. Under hösten krävs ett till två års kötid och även om kötiden blir
kortare under vårterminen krävs fortfarande flera månaders kötid för att få en studentbostad.
Under de kommande två åren färdigställer Studentbostäder i Linköping mellan 400 och 500
nyproducerade studentbostäder. Antalet är ungefär detsamma som det uppskattade behovet
och med tillskottet av dessa bostäder anser Studentbostäder i Linköping att marknaden kommer balanseras.
Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping
- I stort är läget på samma nivå i Linköping som tidigare år. Vårt samarbete med Linköpings
universitet som innebär att ett antal internationella studenter tillåts dela rum, bidrar till att fler
studenter ges möjligheten att få en bostad. Under året har vi arbetat med mer löpande uppföljning av att våra hyresgäster uppfyller studietaktskravet än tidigare, vilket har resulterat i att våra
bostäder hyrs ut till de som bäst behöver dem.
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Luleå
Aktuell kötid: 78 veckor (65)
Luleås studentbostadsmarknad håller fortfarande på att ta ikapp det ökade antal studieplatser
som tilldelades Luleå Tekniska Universitet för några år sedan. Läget inför höstterminen hos det
kommunala bostadsbolaget Lulebo är oförändrat jämfört med förra året och kötiden för ett
korridorrum ligger på 1,5 år eller längre. Även Lindbäcks har lika lång kö till sina studentbostäder, i skrivande stund står 1 500 i kö. Dessutom har antalet färre tillfälliga boenden, till exempel
vandrarhemsrum, minskat i år.
Behovet av nya studentbostäder beräknas till 1 000 stycken. Lulebo bygger ett fåtal nya studentbostäder de kommande åren och Lindbäcks färdigställde 135 bostäder under 2014. Lindbäcks bygger ytterligare 291 bostäder i två etapper, till höstterminen 2016 och vårterminen
2017. De nya bostäderna är både studentbostäder och forskarbostäder.

Lund
Aktuell kötid: 0-52 veckor (54)1
Efterfrågan på studentbostäder i Lund är stor över hela året och det finns ett behov av minst
1 000 ytterligare studentbostäder. Hos ortens största studentbostadsföretag AF Bostäder ökar
söktrycket inför höstterminsstarten, trots att Lunds universitet antar färre studenter jämfört
med 2014. Kötiderna hos AF Bostäder har dock inte förändrats i någon större utsträckning.
För att gynna nya och internationella studenter, de grupper som har svårast förutsättningar för
att hitta en bostad, tillämpar AF Bostäder novischförtur. Där får nyanlända studenter utanför
pendlingsavstånd till Lund tillgång till ett antal öronmärkta bostäder som lottas ut till dem med
förtur. Novischförturen ger en bra indikation på hur studentbostadssituationen förändras över
åren. Till höstterminsstarten 2015 reserverades 700 bostäder för denna grupp och totalt ansökte 2 300 nybörjare om förtur till dessa bostäder. Det är en ökning av både antalet bostäder
(+30 procent) och sökande (+10 procent). Aldrig tidigare har AF Bostäder reserverat så många
bostäder för de nya studenterna.
Runt om på orten färdigställs nya studentbostäder av flera aktörer. Bland annat färdigställde AF
Bostäder 117 studentbostäder förra året och under 2015 färdigställs ytterligare 110. Även LU
Accommodation och Helsingkrona nation skapar fler studentbostäder 2015-2016.

1 100% av nybörjarna till vårterminsstarten och 30% av nybörjarna till höstterminsstarten får bostad direkt. Övriga
bostadssökande har i genomsnitt ett års kötid till korridorboende och två års kötid till studentlägenhet.
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Malmö
Aktuell kötid: 90 veckor2 (26)
Studentbostadsmarknaden i Malmö är ansträngd, ett faktum som samtliga studentbostadsaktörer som medverkat i sammanställningen håller med om. Boplats Syd som förmedlar studentbostäder i Malmöområdet upplever att situationen inför hösten är oförändrad och att
efterfrågan är fortsatt stor i förhållande till utbudet. Under augusti har inga studentbostäder
förmedlats, vilket gör det svårt att få fram en aktuell kötid. Under året varierar kötiderna och
genomsnittet under 2015 hittills är 632 dagar.
Även Malmö Studenthus som på grund av sitt läge en bit från högskolans campus tidigare haft
perioder med få intresseanmälningar, har sedan några år tillbaka fullt uthyrt under hela läsåret. De
märker också av ett mycket högre intresse inför kommande läsårsstart jämfört med tidigare år.
Det kommunala bostadsbolaget MKB har några fler studentbostäder på gång, bland annat står
16 nya bostäder klara redan i år och runt 250 bostäder kan få byggstart under 2016.

Norrköping
Aktuell kötid: Först till kvarn
I Norrköping har studentbostadsmarknaden förändrats det senaste året. Dels har utbudet av
studentbostäder minskat något och dels har efterfrågan ökat. Anledningen till att efterfrågan
är större beror både på fler platser vid yrkeshögskolan och en svårare bostadsmarknad på orten
generellt. Studentbostadsföretaget Studentbo i Norrköping har under det senaste året omvandlat 149 studentbostäder till asylboende och byggt 99 nya studentbostäder, vilket gör att
utbudet av studentbostäder minskat något. Under kommande år bygger Studentbo ytterligare
56 bostäder, ett tillskott de tror kommer skapa en bra balans på marknaden så länge antalet
studieplatser inte förändras.
Under förra hösten tog Studentbo bort sin bostadsgaranti och istället har Kårservice infört en
bopool i Norrköping, som förmedlar privatannonsen för boende och har 20 kortvariga bostäder att erbjuda. I nuläget finns lediga lägenheter, men Studentbo är osäkra på om de klarar av
trycket från reservantagningen.
Lars Sandell, verksamhetsansvarig Studentbo i Norrköping:
- Jämfört med tidigare år är det ungefär 80-100 fler studenter som behöver studentbostad i år.
Hittills har vi ordnat boende, men resterande del av reservantagna, som vi tyvärr inte vet hur
många de är, kan bli svårt att klara av med inflyttning de närmast månaderna. De kan få vänta
till november/december.

2 Siffran avser den genomsnittliga kötiden under 2015. Augusti månad är ej inräknat eftersom de publicerade studentbostäderna, vid tidpunkten för uppgiftshämtningen, ännu inte blivit kontrakterade.
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Norrtälje
Aktuell kötid: 0 veckor (-)
Hos Campus Roslagen i Norrtälje finns det fortfarande en del lägenheter lediga för inflyttning
i augusti. Sett över hela året råder det balans på studentbostadsmarknaden och det finns inga
planer på fler studentbostäder de närmsta åren.

Piteå
Aktuell kötid: Först till kvarn
I Piteå har både Pitebo och Lindbäcks lediga bostäder. Även om det bara är ett fåtal är det en
ovanlig situation. Studentbostadsmarknaden har länge varit balanserad i Piteå, men likt många
andra orter i landet har de ofta fullt uthyrt i samband med terminsstarten. Vad förändringen
beror på är svårt att säga.

Skövde
Aktuell kötid: Skövde har en ettårig kö som löper från 15 april till 14 april. De som får kontrakt
på studentbostäder nu har stått i kön sedan första ködagen 15 april.
I Skövde har den generella bostadsmarknaden blivit mer ansträngd det senaste året, vilket
spiller över på studentbostadsmarknaden. Bostadsbolaget AB Skövdebostäder upplever i år
ett högre tryck på sina studentbostäder, trots att antalet studenter och bostäder är detsamma.
Förra veckan hade de 300 aktivt sökande i sin studentbostadskö.
AB Skövdebostäder och Högskolan i Skövde arbetar tillsammans för att skapa en balans på studentbostadsmarknaden. Ingen student ska behöva tacka nej till en studieplats på grund av att
hen inte har ett boende. Därför har Högskolan upprättat tillfälliga sovsalar som studenterna kan
ta del av.
AB Skövdebostäder planerar för byggstart av 150 ungdomslägenheter till nästa år. Även om de
inte är renodlade studentbostäder tror man ändå att de ska attrahera studenter på grund av sitt
läge nära högskolan. Med den rådande situationen i Skövde är alla bidrag till den övergripande
bostadsmarknaden positivt även för efterfrågan på studentbostäder. Utöver de 150 ungdomslägenheterna tittar Skövdebostäder på ett flertal förtätningsprojekt på orten.
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Stockholm
Aktuell kötid: 52 veckor3 (100)
Studentbostadsmarknaden i Stockholm är en av landets mest ansträngda och det omedelbara
behovet ligger på upp emot 10 000 studentbostäder. Inför höstterminsstarten är läget likt tidigare år bekymmersamt för studenterna. Kötiden för ett korridorrum ligger runt ett år och för en
egen lägenhet krävs just nu i genomsnitt tre år i kö. Bristen hänger naturligtvis ihop med den
resterande bostadsmarknaden på orten.
Nyproduktionen i Stockholm, och antalet aktörer på marknaden, är på uppgång. Detaljplaner
för tusentals studentbostäder har antagits de senaste åren och antalet intressenter som vill
bygga är fler än tidigare. Än så länge märks inte förändringen i antalet nyproducerade bostäder,
med redan under detta och nästa år kan Stockholmsregionen förvänta sig stora tillskott av studentbostäder.
Ingrid Gyllfors, VD Stockholms Studentbostäder
- Trenden har vänt och det planeras för och byggs en hel del studentbostäder. Många av planerna är fortfarande i ett tidigt skede och en oro finns för att de inte kommer bli av. Samtidigt
ser vi också att många nyproduktioner av studentbostäder har en hög hyra som det är osäkert
om studenterna klarar av. Vi ser positivt på framtiden eftersom viljan och engagemanget för att
bygga fler studentbostäder är stort och hoppas att det faller väl ut för studenterna i slutändan.

Sundsvall
Aktuell kötid: Bostadsgaranti
Trots ett högt tryck inför höstterminsstarten är studentbostadsmarknaden i Sundsvall balanserad under resten av året. Det kommunala bostadsbolaget Mitthem erbjuder bostadsgaranti
till alla studenter som är skrivna utanför Sundsvall/Timrå-området. Sista ansökningsdag för
garantin var den 13 augusti och i nuläget är det ett 70-tal studenter som ännu inte fått boende.
Jämfört med höstterminsstarten förra året är det en halvering och Mitthem hyser gott hopp om
att även i år klara av bostadsgarantin för alla studenter.

Trollhättan
Aktuell kötid: Bostadsgaranti
I Trollhättan ser läget inför höstterminsstarten bra ut, det kommunala bostadsbolaget Eidar
klarar av att leva upp till den bostadsgaranti som finns. De märker av en något minskad efterfrågan jämfört med tidigare år, det riktiga intresset för bostäderna tog fart först efter att reservantagningen skett. Efterfrågan skiljer sig mycket åt under höst- och vårterminen men sett över
hela året är det balanserat.
3 Tiden avser genomsnittlig kötid 1-17 augusti eftersom den kortaste tiden är missvisande för situationen i stort. Beslutet att redovisa genomsnittlig kötid har tagits tillsammans med ortens studentbostadsföretag.
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Umeå
Aktuell kötid: 52 veckor (56)
I Umeå råder det som på många andra orter en brist på studentbostäder i samband med höstterminsstarten. Sett över hela året tycker dock det kommunala bolaget Bostaden i Umeå att
läget är balanserat. Läget inför höstterminsstarten har inte förändrats jämfört med föregående
år.
Bostaden i Umeå bygger i dagsläget inte specifika studentbostäder, men satsar på små bostäder i attraktiva lägen. Till exempel bygger man 46 små lägenheter i närheten av campus i år.
Svenska Studenthus är en ny aktör på studentbostadsmarknaden i Umeå som färdigställer 280
studentbostäder på Akademiska hus mark till 2016.

Uppsala
Aktuell kötid: 102 veckor (142)4
Uppsala är den stad i Sverige som har flest studentbostäder i förhållande till antalet helårsstudenter på orten. Detta enligt en rapport som Evidens tagit fram åt bland annat Uppsalas största
studentbostadsaktör Studentstaden. Som populär studieort finns det ändå ett behov av fler
studentbostäder, minst 1 000 stycken visar samma rapport. Att det råder en brist är något som
även ortens andra aktörer håller med om. Stiftelsen Ultuna studentbostäder som tillhandahåller
bostäder till SLU:s studenter har likt tidigare år lång kö till studentbostad, men upplever också
ett minskat tryck nu jämfört med tidigare år. En anledning kan vara att det byggs mycket nya
lägenheter i Uppsala de senaste åren.
Flera studentbostadsprojekt för att bygga bort bristen är på gång. Studentstaden har i dagsläget över 300 studentbostäder under produktion och fler är planerade i framtiden.
Frank Sonander, Studentstaden
- Efterfrågan på studentbostäder i Uppsala är approximativt som tidigare år trots att Studentstaden färdigställer 333 nya bostäder under 2015. Framåt ser vi dock en ljusning då vi planerar
flera större produktioner samtidigt som andra aktörer kommer att bygga studentbostäder.

Studentstaden, det företag med flest studentbostäder på orten, anger en kötid på 104 veckor, vilket driver upp siffran
för Uppsala. Anledningen till Studentstadens höga kötid är att man kostnadsfritt kan ställa sig i kö redan från 18 års ålder.
Möjligheten till att ställa sig i kö långt innan påbörjade studier gör att kötiderna blir långa.

4
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Visby
Aktuell kötid: - veckor (6)
Precis som på många andra orter upplever det kommunala bostadsbolaget Gotlandshem en
stor efterfrågan runt terminsstarten på hösten men står med tomma lägenheter under vårterminen. På det hela är marknaden balanserad, eventuellt med ett litet överskott av studentbostäder. Därmed finns det inga planer på fler studentbostäder i framtiden och heller inget behov
av fler studentbostäder.

Västerås
Aktuell kötid: Bostadsgaranti
I Västerås har Bostad Västerås ansvaret för en gemensam förmedling av studentbostäderna.
De har en bostadsgaranti för alla som är nyinflyttade till Västerås och ska börja studera på Mälardalens högskola. Bostadsgarantin kommer likt tidigare år att uppfyllas med hjälp av ortens
studentbostäder, några nödlösningar eller bostäder från andra bestånd behövs inte. I nuläget
finns ingen kö för de studenter som omfattas av garantin och det finns till och med några studentbostäder lediga. Överskottet av studentbostäder är något överraskande och det är svårt att
säga vad det beror på. Om det är ett bestående tillstånd är för tidigt att svara på och marknaden anses fortsatt vara i balans.
De som redan bor i Västerås och söker studentbostad efterfrågar ofta bostäder nära campus,
vilket kan ta lite längre tid eftersom det är högt eftertraktade bostäder.

Växjö
Aktuell kötid: 52 veckor (52)
Likt tidigare år är det högt tryck på studentbostäderna i Växjö inför terminsstarten. Kötiden just
nu ligger på ett drygt år, vilket är detsamma som förra året. Efterfrågan minskar efterhand, även
om det finns toppar under vårterminen. Enligt Växjöbostäder är läget fortfarande balanserat,
men eftersom det under året är flera höga toppar av efterfrågan är det viktigt att hela tiden
utvärdera behovet. Växjöbostäder bygger om en del lokaler på campus till studentbostäder
och bygger dessutom mindre 1:or och 2:or i närheten till campus, även om de inte är renodlade
studentbostäder.
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Örebro
Aktuell kötid: 40 veckor (25)
Örebro har de senaste åren haft en brist på bostäder och efterfrågan på studentbostäder är
fortsatt stor. Hos det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder är trycket på bostadsgarantin
högre än normalt.
Under 2014 byggdes 89 studentbostäder och under 2015 och 2016 tillkommer ytterligare runt
500 studentbostäder. Det är flera olika aktörer som bygger studentbostäder, både nya och
redan etablerade. Både Örebrobostäder och studentkåren trodde tidigare i år att tillskottet av
studentbostäder skulle minska trycket inför höstterminen, men eftersom söktrycket fortfarande
är högt får man vänta lite med att bekräfta de förhoppningarna. Eftersom över hundra nya studentbostäder står klara redan till nästa höstterminsstart tror man att läget kommer vara något
bättre om ett år.
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Vägen till en väl fungerande studentbostadsmarknad
Studentbostadsföretagens mål är en väl fungerande studentbostadsmarknad. Men vad betyder det? Något
förenklat skulle det kunna sammanfattas med att utbud och efterfrågan på bostäder överensstämmer. Det
förutsätter att det finns en insikt kring studentbostadens betydelse för den högre utbildningen, en förutsebarhet och förståelse för utvecklingen av efterfrågan på studentbostäder över tid samt att regelverk för förvaltning och nyproduktion är anpassade efter studentbostadens förutsättningar.
Där är vi inte idag. Anledningarna till detta är såklart flera, men för enkelhetens skull kan de delas upp i tre
huvudområden som rör planering, förvaltning respektive nyproduktion. Nedan presenteras de problem och
förslag på lösningar som studentbostadsbranschen själva anser ska till för att vi ska nå en väl fungerande
studentbostadsmarknad.

Planering för studentbostäder är planering för tillväxt
Studentbostäder är en förutsättning för högre utbildning. En balanserad studentbostadsmarknad är viktigt
för att nya studenter ska kunna flytta till studieorten. Därför är det av största vikt att planeringen av antal
studieplatser och behovet av studentbostäder är tätt sammankopplad, något som idag sker i mycket liten
utsträckning. Bland annat behöver lärosätena på allvar kunna agera beställare och etablera samarbeten med
övriga aktörer för att öka utbudet av studentbostäder.
Exempel på åtgärder:
•
•
•
•

Etablera samarbete mellan lärosäte, kommun, bostadsföretag och andra berörda aktörer kring den långsiktiga utvecklingen av antalet studenter och därmed behovet av studentbostäder.
Inför en studentbostadsnorm vid tilldelningen av nya studieplatser.
Förbättra kommunal planering och beredskap för att tillskapa studentbostäder i en utsträckning som
motsvarar efterfrågan.
Möjliggör för lärosätena att på allvar agera beställare och etablera samarbete kring tillskapandet av studentbostäder.

Sunda förutsättningar för en långsiktigt god förvaltning
Studentbostaden är en genomgångsbostad med särskilda förvaltningsförutsättningar, till exempel högre
omflyttning och en kundgrupp med begränsad ekonomiska resurser. Men samma regler som för vanliga
hyresrätter gäller även för studentbostäder, vilket i längden innebär sämre ekonomiska förutsättningar. För
att öka lönsamheten och attraktiviteten att verka på studentbostadsmarknaden föreslår vi bland annat att
fastighetsskatten för studentbostäder avskaffas och att flexiblare uthyrningsvillkor tillåts, till exempel korttidskontrakt för att fylla vakanser fram till terminsstarter.
Exempel på åtgärder:
•
•
•
•

Inför skattelättnader för studentbostadsförvaltning genom att exempelvis avskaffa fastighetsavgiften.
Tillåt flexiblare uthyrning som korttidskontrakt för att minska vakanskostnader under vår och sommar.
Möjliggör automatiserade studiekontroller för att garantera att hyresgästerna är studenter.
Kräv obligatoriska studiekontroller i studentbostäder i utbyte mot lättnader i olika regelverk.
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Regler som främjar en ändamålsenlig nyproduktion
Studentbostäder är antagligen det ekonomiskt mest känsliga som går att bygga i bostadsväg. Höga produktionskostnader tillsammans med målgruppens betalningsförmåga gör att minsta fördyrning kan stjälpa hela
projekt. Det beror ofta på att regler och processer som är anpassade för andra typer av bostäder även gäller
för studentbostäder. För att skapa bättre förutsättningar för en effektiv nyproduktion av studentbostäder vill
vi skapa ett särskilt studentbostadsregelverk, effektivisera planprocessen och öka marktillgången för studentbostäder.
Exempel på åtgärder:
•
•
•
•

Skapa ett särskilt studentbostadsregelverk där utformningskrav, tillgänglighetsregler, bullernivåer etc. är
anpassade efter studentbostadens förutsättningar.
Effektivisera planprocessen både vad gäller möjligheter att överklaga och handläggningstiderna hos
kommunen.
Öka tillgången på byggbar mark i rätt lägen och i tillräcklig omfattning.
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