LÄGES RA P P ORT:

Efterfrågan inför terminsstart
Juli 2018

Lägesrapport: Efterfrågan vid terminsstart 2018

1. Efterfrågan
• Två av tre spår en oförändrad efterfrågan på studentbostäder inför årets höstterminsstart, jämfört med
samma tid i fjol. Andelen som känner av ett ökat söktryck är dock något större i år. Det är också en större andel, två av fem, som anger att efterfrågan stärkts över
de senaste tre åren. Endast en liten andel, 15 procent,
upplever att trycket minskat under samma period.

Kommentar

• På de större studieorterna är efterfrågan stabil, trycket
på studentbostadsmarknaden är fortsatt högt. Efterfrågan där är generellt oförändrad, både jämfört med i
fjol och de senaste tre åren.

Vid planering och resurstilldelning av högre utbildning
bör bostadsmarknaden tas i beaktning. En redan ansträngd bostadsmarknad förmår inte hantera en plötslig
ökning av antalet studerande på orten. Bostadsbristen
förvärras och studenter tvingas avstå den utbildning
de kommit in på. Likaså kan neddragningar av antalet
utbildningsplatser vara väldigt kostsamt för kommuner
och bostadsföretag. Därför vill Studentbostadsföretagen
se en stärkt koppling mellan utbildnings- och bostadspolitik, genom dialog mellan intressenter både på
nationell och lokal nivå.

• Mellan de mindre studieorterna skiljer sig förändringarna i efterfrågan mer åt. Det beror på att förutsättningarna på övriga bostadsmarknaden är olika och att
utbildningsutbudet varierar. Studentbostadsmarknaden på mindre studieorter är också mer känslig för hur
utbildningar dimensioneras från en tid till en annan.

Efterfrågan på studentbostäder är fortsatt stark och
på många orter råder brist, i synnerhet inför och under
terminsstarten på hösten. Förändringar i efterfrågan på
studentbostäder varierar bland annat med utbyggnad
och nedskärningar av utbildningar, den allmänna konjunkturen och läget på övriga bostadsmarknaden.

Fortsatt högt tryck på studentbostäder
Fråga: Hur tror ni efterfrågan på studentbostäder ser
ut vid höstterminsstarten i år jämfört med 2017?

Fråga: Hur har efterfrågan på era studentbostäder
förändrats de senaste tre åren?
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2. Kötid
• Kötiderna har de senaste åren stabiliserats, om än på
höga nivåer. Drygt hälften har en oförändrad kötid
jämfört med samma period 2017. En fjärdedel anger
att köerna blivit kortare sen i fjol, medan endast elva
procent anger att köerna blivit längre.
• Hos dem som upplever att efterfrågan minskat de
senaste tre åren, har detta även börjat synas i kortare
kötider.
• Däremot innebär en ökad efterfrågan inte nödvändigtvis att kötiden förlängts, vilket är mycket positivt
och tyder på att fler studentbostäder har frigjorts i rätt
tid. 44 procent av de som anger att efterfrågan ökat
jämfört med i fjol, anger att kötiden är oförändrad eller
till och med kortare.

Kommentar
Kötider är ett intressant men svårarbetat nyckeltal, då
tilldelningen av bostäder varierar stort mellan olika
aktörer och därigenom också om och hur man tillämpar
kösystem. Inom ett företag varierar också kötiderna
mellan olika bostadstyper, såsom korridorsrum och
lägenheter. Därför fokuserar vi i denna undersökning på
att mäta förändringarna hos respektive företag, för att få
uppfattning om trenderna.
Glädjande i årets undersökning är att kötiderna i flera fall
inte förlängts trots att efterfrågan ökat. Två viktiga verktyg för att kunna frigöra fler bostäder i rätt tid är studiekontroller och nybyggnation. Idag är studiekontroller en
alltför resurskrävande del av studentbostadsföretagens
verksamhet. Genom att möjliggöra för studentbostadsföretag att ta del av studieresultat direkt, via till exempel
Ladok, skulle processerna effektiviseras. I slutändan
skulle det leda till billigare bostäder för studenterna.

Ökad efterfrågan inte lika med längre kötid
Fråga: Hur ser kötiden ut hos er idag jämfört med
samma tidpunkt förra året, det vill säga juni 2017?

Så här har kötiden förändrats hos de som upplever
ökad efterfrågan jämfört med i fjol.
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Fler orter i balans
Bilden kommer från Studboguiden 2017 och visar andelen orter med brist, balans och överskott sett över hela året, samt läget
på respektive ort. Trenden de senaste åren är att fler och fler orter anger balans.
Studboguiden syftar till att beskriva studentbostadsmarknaden över ett helt år, och landets studentbostadsaktörer får svara på
frågan om de har brist, balans eller överskott på studentbostäder i förhållande till efterfrågan sett över hela året
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3. Bostadsgaranti
• En femtedel av företagen har bostadsgaranti, vilket
är en minskning mot tidigare år. 2015 hade var tredje
företag bostadsgaranti och 2017 var det var fjärde
företag.
• I vissa fall gäller bostadsgarantin samtliga studenter,
men ibland avser den endast en viss grupp av studenter, som till exempel internationella studenter.
• Alla som har bostadsgaranti menar att de kommer att
klara av att hålla garantin.

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 studentbostadsföretag 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 studentbostad 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.

Bostadsgaranti allt ovanligare

Håller vad de lovar

Fråga: Har ni bostadsgaranti?

Fråga: Kommer ni klara av att hålla er bostadsgaranti?
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Om rapporten
Studentbostadsföretagens lägesrapport om efterfrågan ger
en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarknaden, både hur efterfrågan ser ut idag och om det förändrats
de senaste åren. Det är med andra ord en temperaturmätning av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten.
Resultatet baseras på en enkät som gått ut till 59 av våra
medlemsföretag. Svarsfrekvensen är 68 procent. Enkäten
skickades ut den 4 juni och avslutades den 19 juni. Respondenterna har utgått från läget i respektive företag.

Kontakta oss om du har några frågor
•
•

stina@studentbostadsforetagen.se
031 - 780 45 72

