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Om rapporten
Studentbostadsföretagens lägesrapport om behov och 
efterfrågan ger en snabb inblick i rådande läge på student-
bostadsmarknaden, både hur behovet ser ut idag och om 
det förändrats det senaste året. Det är med andra ord en 
temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och 
höstterminsstarten. 

Resultatet baseras på en enkät som gått ut till våra medlems-
företag, totalt 59 stycken. Svarsfrekvensen är 67 procent.
Enkäten skickades ut den 29 maj och avslutades den 20 juni.  
På frågan om det är behov eller inte på orten har resultatet 
kompletteras i efterhand under perioden 26 juni - 5 juli på 
de orter där svar i enkäten uteblivit. Uppskattningen om det 
finns ett behov eller inte har gjorts av de aktörerna som 
besvarat enkäten/uppföljningen och verkar på respektive 
ort. På övriga frågor har respondenterna utgått från sin egen 
situation och inte gjort en bedömning av den generella 
lokala marknaden. 

Kontakta oss om du har några frågor
•	 info@studentbostadsforetagen.se
•	 031 - 780 45 70
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1. Efterfrågan
•	 De flesta, 73 procent, spår ett oförändrat söktryck på 

studentbostäder inför årets höstterminsstart, jämfört 
med höstterminsstarten 2016. En knapp femtedel tror 
att efterfrågan kommer öka, medan några få tror på 
en minskning. Efterfrågan ökar över hela landet, på 
både stora och små studieorter. 

•	 Tittar man däremot tillbaka tre år anger en majoritet, 
53 procent, att efterfrågan hos dem ökat. Hos en dryg 
tredjedel är läget oförändrat medan ett fåtal upplever 
en minskning. 

•	 Av de som anger att de har ett behov på orten upple-
ver 60 procent att efterfrågan ökat de senaste tre åren. 
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Kommentar
Efter att ha ökat länge på grund av brist och låg nypro-
duktion har efterfrågan de senaste året legat på ungefär 
samma nivå. Fortfarande kan studentbostadsföretag se 
skillnad från ett år till ett annat, till exempel på orter där 
studentbostadsmarknaden är känslig för små föränd-
ringar som färdigställd nyproduktion eller ökat antal 
studieplatser. Även om efterfrågan stabiliserats något är 
den fortfarande stor över hela landet och överstiger på 
flera håll utbudet. 
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Kommentar
Kötiderna, i den mån det är ett bra sätt att mäta student-
bostadsmarknaden, har det senaste året stabiliserats, om 
än på höga nivåer. Men utplaningen, och på vissa håll 
förkortningen, visar att den negativa utveckling som vi 
tidigare sett börjar avta. Fortfarande är det många orter 
som uppger att de har ett behov av studentbostäder, 
men behovet skiljer sig stort i antal. På vissa orter med 
litet behov, ett par hundra, finns till och med pågående 
eller planerad nyproduktion som inom några år spås 
täcka det uppskattade behovet. I större studieorter är 
behovet fortsatt stort, trots en ökad nyproduktion de 
senaste åren.  Många studentbostadsföretag är också 
osäkra, eftersom man inte har tillräckligt bra underlag 
för att veta hur många studenter som vill ha boende till 
årets terminsstart. 

2. Behov och kötid
•	 De flesta, 56 procent, har en oförändrad kötid jämfört 

med samma period 2016. Samtidigt anger en relativt 
stor andel, 28 procent, att kötiderna är kortare. Endast 
några få anger en längre kötid. Resultatet skiljer sig 
något från samma fråga 2016, då fler (64 procent) 
angav att kötiden var oförändrad och något färre (22 
procent) angav att kötiden var kortare.

•	 Det finns ett behov av fler studentbostäder på flera 
orter, men behovet varierar från ett hundratal till flera 
tusen. På flera orter är läget osäkert eftersom man 
ännu inte vet utslaget inför höstens antagning, vilket 
kan bero på antingen nybyggda studentbostäder och/
eller förändrat studentantal inför höstterminen. På en 
del orter hänger behovet samman med ett generellt 
större behov av små bostäder åt en ung målgrupp. 

Finns det ett behov av fler student-
bostäder på den ort/de orter ni 
verkar på?
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3. Bostadsgaranti
•	 24 procent anger att de har en bostadsgaranti. 

Bostadsgarantin kan avse både samtliga eller en viss 
grupp av studenter, till exempel internationella eller 
nya studenter som kommer utifrån kommunen/regio-
nen. 

•	 Samtliga av de som anger att de har bostadsgaranti 
eller viss förtur kommer klara av att hålla garantin. 

•	 När frågan senast ställdes, 2015, svarade 31 procent 
att de hade bostadsgaranti eller viss förtur. Även då 
angav 100 procent att de skulle klara av att möta 
bostadsgarantin. 

Kommer ni klara av att hålla er 
bostadsgaranti?
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Kommentar
De senaste åren har flera studentbostadsföretag tagit 
bort eller gjort om sin bostadsgaranti eftersom den inte 
går att leva upp till, men det finns också de studentbo-
stadsföretag som klarar av att hålla sin bostadsgaranti år 
efter år. De flesta bostadsgarantier avser en viss grupp 
studenter och innefattar ofta all typ av boende, från stu-
dentbostad till inneboende och andrahandslösningar. I 
de fallen handlar det om att hitta ett temporärt boende 
tills trycket på studentbostäder vid terminsstart lagt sig 
och fler studentbostäder blir tillgängliga. 


