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

Vart går hyran? (%)

Avskrivningar 26,1

Underhåll 13,9

Räntekostnader 10,1

Värme 8,8

Fastighetsskötsel  7,9

Administration 5,4

El  4,7

Reparationer  4,3

Vatten  2,8

Fastighetsavgift 2,5

Städning  1,9

Sophämtning  1,9

Bredband  1,8

Tomträttsavgäld 1,4

Bevakning  0,5

Försäkringar 0,4

Kabel-TV  0,4

Genomsnittliga 
årshyror (exkl. el) 

Korridorrum:   28 610 kr  

Studentetta:   41 596 kr

Lägenhet:  64 968 kr

Källa: Framtidens studentbostäder - www.studentbostadsforetagen.se/framtiden

Vilken typ av boende väljer studenterna?

Väljer
kollektivt boende  

35%
 Väljer

   enskilt boende

  65%

25%  Etta: 25 kvadrameter 4 200kr/mån
17%  Etta: 30 kvadrameter 4 700kr/mån
17%  Etta: 20 kvadrameter 3 600kr/mån

37%  Lgh: 2-3 personer 3 400kr/mån
17%  Lgh: 4-5 personer 2 900kr/mån
14%  Korridor: 6-8 personer 3 000kr/mån

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, nämli-
gen 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.
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Inledning
I Studboguiden ges en överblick av den svenska studentbostadsmarknaden ur två perspektiv; dels 
hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels hur det ser ut över hela året. Läget in-
för höstterminsstarten får ofta mycket uppmärksamhet, men studentbostadsåret är längre än bara 
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. Därför vill vi med Studboguidens indelning i brist, balans 
och överskott belysa hur läget ser ut över hela året.

De senaste åren har nyproduktionen av studentbostäder ökat, och i år ser vi en fortsatt positiv ef-
fekt av det. Fler bostäder tillsammans med färre antagna studenter gör att läget på många orter har 
förbättrats, till och med på de med allra störst brist. Ännu fler studentbostäder väntas färdigställas 
under 2017 och det är med förhoppning vi ser fram emot ett nytt spännande år på studentbostads-
marknaden. 

Studentbostadsföretagen
Augusti 2016

Insamling av  
information
Till Studboguiden samlar vi in information från landets studentbostadsföretag, det vill säga de före-
tag som äger, förvaltar och bygger studentbostäder runt om i landet. Saknas vissa studieorter i rap-
porten 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 8 -22 
augusti 2016. 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 bero-
ende på företagens storlek. Hänsyn har dock tagits till varje aktörs kötid för att ge en så rättvisande 
bild som möjligt. 

Tidigare år har vi bett om den just nu kortaste kötiden. I år sammanställer vi istället den just nu 
genomsnittliga kötiden. Detta för att det är mer representativt för läget och skapar bättre förustätt-
ningar för jämförelse de kommande åren. 
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Antal orter med brist, balans eller överskott - 2009 - 2016

Brist, balans  
eller överskott 
När man talar om studentbostadsmarknaden nämns det ofta att det råder brist på student-
bostäder. 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 be-
grepp 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 som-
maren, 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.
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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, exem-
pelvis är ett korridorrum mindre populärt än egen 
lägenhet, varierar kötiderna mellan olika typer av 
bostäder. Tidigare år har vi frågat om den kortaste 
kötiden för att få en studentbostad, men i år ställer 
vi istället frågan om genomsnittlig kötid eftersom 
det bättre representerar läget på orten. En jämfö-
relse med föregående år är därför orättvis att göra 
med denna sammanställning. 

På vissa orter finns ingen rak kö utan man tillämpar 
exempelvis först-till-kvarnprincipen eller har en 
bostadsgaranti. 

Behov
På vissa orter uttrycks ett behov av fler bostäder. 
Det antalet är baserat på studentbostadsföre-
tagens egna bedömningar om hur många fler 
bostäder som behövs på orten. Alla orter har olika 
förutsättningar som spelar in på hur många stu-
dentbostäder som behövs, och att räkna på antalet 
är inte en exakt vetenskap. Ibland lever samma 
siffra kvar länge, trots att nyproduktionen ökat de 
senaste åren. Det kan bero på att bostadsmark-
naden generellt blivit svårare, att fler studenter 
antagits eller att det helt enkelt inte gjots en ny 
analys av läget. Hur som helst ger siffrorna en bra 
uppfattning om läget på orten, och därför anser vi 
att informationen fortfarande är högst relevant. 

 Ort Kötid

Borås Först till kvarn

Eskilstuna Bostadsgaranti

Falun Först till kvarn

Gävle 40 veckor*

Göteborg 99 veckor

Helsingborg Först till kvarn

Halmstad 26 veckor/lottning

Jönköping 0 veckor

Kalmar Bostadsgaranti

Karlskrona Först till kvarn

Karlstad Först till kvarn

Linköping 43 veckor

Luleå 46 veckor

Lund 53 veckor

Malmö 86 veckor**

Norrköping Intresseanmälan  
(från 1 sept: 18 veckor)

Norrtälje Bostadsgaranti

Piteå 0 veckor

Skövde 18 veckor***

Stockholm 93 veckor**

Sundsvall Först till kvarn

Trollhättan Bostadsgaranti

Umeå 50 veckor

Uppsala 92 veckor

Visby 12-52 veckor

Västerås Bostadsgaranti

Växjö 52 veckor

Örebro 27 veckor

Östersund Bostadsgaranti

* Avser främst studentlägenheter, för korridorrum 
kan kötiden vara kortare, men tyvärr finns inga upp-
gifter att tillgå. 
** Avser genomsnitt under juli 2016 
*** 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.
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Läget i 
landet
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Borås
Aktuell kötid: Först till kvarn

I Borås märker det kommunala bostadsbolaget AB Bostäder i Borås ingen större skillnad jämfört 
med tidigare år. Det är ett fortsatt högt tryck inför höstterminsstarten, men över hela året är det 
en balanserad marknad. Det är osäkert om det finns ett behov av fler studentbostäder. Under 
året har AB Bostäder i Borås färdigställt 59 nya studentbostäder, men eftersom de också avveck-
lat en del bostäder är antalet studentbostäder ungefär detsamma. Det finns en vilja att bygga 
mer, men det är svårt att få tillgång till bra mark, vilket hindrar. 

EsKILstuna
Aktuell kötid: Bostadsgaranti/Först till kvarn

Mälardalens Högskola har inför höstterminen 2016 ökat sitt intag av studenter med 30 procent, 
vilket innebär 2 000 fler studenter. Detta påverkar studentbostadssituationen i Eskilstuna som 
är mer ansträngd än tidigare år. Sett över hela året finns det en brist på studentbostäder, men 
den är liten.

Trots den ökade efterfrågan så tror ansvariga för förmedlingen av studentbostäder att de kom-
mer kunna hålla ortens bostadsgaranti, även om det innebär att de måste vända på varenda 
sten för att hitta boenden.

Lars-Erik Bengtsson, Bostad Eskilstuna
- Problemet är att många anmäler sig sent till bostadsgarantin, vilket gör att vi har kortare tid 
på oss att hitta en bostad. Eskilstuna skulle må bra av ett tillskott på studentbostäder, men med 
hjälp av rum hos privatpersoner klarar vi bostadsgarantin även i år. 

FaLun
Aktuell kötid: Först till kvarn

Trycket på studentbostäder är jämförelsevis högt inför höstens läsårsstart, men bostadssituatio-
nen för Faluns studenter brukar lösa sig redan under terminens inledande månad. Det kommu-
nala bostadsbolaget Kopparstaden har flera vakanser under sommarmånaderna. Sett över hela 
året är bedömningen att det råder balans mellan efterfrågan och tillgång. 
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GäVLE
Aktuell kötid: 40 veckor*

Hos de stora studentbostadsaktörerna i Gävle, Svenska Studenthus och AB Gavlegårdarna, är 
det i nuläget fullt. Gävle kommun har därför aktiverat sin bostadsgaranti för de som ännu inte 
fått bostad, något som inte behövdes under föregående år. När tidsfristen gick ut natten till 23 
augusti hade 61 studenter som ännu inte fått bostad skickat in en anmälan till garantin. Gävle 
kommun påbörjar därefter arbetet med att hitta boende åt de som anmält sig, och tror och 
hoppas att de kommer uppfylla garantin i år.

Förra året byggdes över 300 studentbostäder i Gävle, men utan tillskott under 2016 och fler 
antagna studenter till högskolan fortsätter läget att vara ansträngt. Ett tillskott av ännu fler stu-
dentbostäder behövs för att nå en balanserad studentbostadsmarknad. 

* Avser främst studentlägenheter, för korridorrum kan kötiden vara kortare, men tyvärr finns inga 
uppgifter att tillgå. 

GötEBorG
Aktuell kötid: 99 veckor

I Göteborg är det en fortsatt stor efterfrågan på studentbostäder och i nuläget krävs det i ge-
nomsnitt 99 veckor i kötid för en bostad. Ortens största aktör SGS Studentbostäder tror att de 
generellt har något kortare kötider i år, medan Chalmers Studentbostäder upplever en margi-
nell ökning av kötiderna bland de studenter som fått bostad den senaste tiden. 

De senaste åren har Göteborg fått ett stort tillskott av fler studentbostäder. SGS Studentbos-
täder har sedan 2013 färdigställt 480 studentbostäder och Chalmers Studentbostäder invigde 
118 nya studentbostäder förra året. Dessutom har det tillkommit över 300 studentbostäder 
genom de nya aktörerna Prime Living och Urban Cribs. 
 
I nuläget är behovet minst 1 000 fler studentbostäder, men flera tusen nya studentbostäder 
kommer behövas de kommande tio åren för att klara efterfrågan. Tidigare i somras presentera-
des samarbetet Gbg7000+, som är ett initiativ för att skapa minst 7 000 nya studentbostäder i 
Göteborg till 2026. Aktörerna i Göteborg vill bygga mer än vad de gör i dagsläget, men bland 
annat brist på mark, långa planprocesser och byggkostnader hindrar. Samarbetet Gbg7000+ är 
ett sätt att försöka komma tillrätta med några av de problemen. 
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HaLmstad
Aktuell kötid: 26 veckor (HSK)/Lottning (HFAB)

I Halmstad har läget förändrats sedan förra året. Orten har tidigare år haft en balanserad mark-
nad, men i år finns tydliga tecken på att det råder brist på studentbostäder. HSK Fastigheter, 
som drivs av den lokala kåren, märker en mycket större efterfrågan på sina bostäder genom fler 
köande och längre kötider. De har därmed en större grupp studenter än tidigare som de inte 
kan erbjuda studentbostad. 

De uttrycker också att det förekommer fall där studenter tackar nej till sin studieplats på grund 
av att de inte har någonstans att bo. Andra aspekter som visar på en brist i samband med ter-
minsstarten är att det hos övriga bostadsföretag på orten också är fullt samt att antalet privata 
annonser på Blocket och Facebook har minskat.  

Förändringen beror främst på fler antagna studenter och att boendealternativ som tidigare var 
tillgängliga för studenter nu gjorts om, till exempel till asylboenden. HFAB med 650 student-
bostäder meddelar dock att de inte har fler sökande än normalt.

HELsInGBorG
Aktuell kötid: Först till kvarn

Under sommaren 2016 stod 160 nya studentbostäder klara i Helsingborg, vilket har hjälpt av-
sevärt för att balansera marknaden. Läget inför höstens terminsstart är därför bättre än föregå-
ende år, och prognosen är att de som söker bostad kommer få det till dess att läsåret drar igång. 
Man är därmed längre inte lika beroende av andrahandsboenden för att hitta tak över huvudet 
till studenterna. 

Eventuellt finns det ett behov av 50-100 fler bostäder, men i nuläget tror ortens största student-
bostadsaktör AB Helsingborgshem att fler studentbostäder skulle kunna skapa en överskotts-
situation. 

JönKöPInG
Aktuell kötid: 0 veckor

Jönköpings kommunala bostadsbolag Vätterhem beskriver läget i Jönköping som balanserat, 
både inför höstterminsstarten och över hela året. I nuläget finns det ett fåtal lediga korridorrum 
till den 1 september, men även en del som blir lediga i oktober och november. Kötiden till en 
egen studentlägenhet är däremot längre, runt två år.
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Högskolan har planer på att expandera i framtiden och Vätterhem håller en dialog med högsko-
lan för att i framtiden kunna tillgodose nya studenter med bostäder. Men än så länge finns inga 
konkreta planer eller bostäder som står klara inom kort. 

KaLmar
Aktuell kötid: Bostadsgaranti

Det kommunala bostadsbolaget Kalmarhem har bostadsgaranti för nyantagna studenter, vilket 
innebär att det inte tillämpas någon kötid under denna period. Precis som förra året är det brist 
på studentbostäder i Kalmar och Kalmarhem har i dagsläget cirka 150-200 lägenheter som de 
hyr ut till nyantagna studenter i det vanliga beståndet. 

Maria Kindberg-Johansson, marknadschef Kalmarhem
- Vår förhoppning är att vi ska uppfylla bostadsgarantin även i år, med det är lite tidigt att säga 
eftersom det brukar vara klart i början/mitten av september.

För att komma till rätta med bristen bygger Kalmarhem en hel del den närmsta tiden. Redan till 
september i år står 31 nya studentbostäder redo för inflyttning och fler aktuella planer på ny-
byggnation är på gång inom de närmaste åren.

KarLsKrona
Aktuell kötid: Först till kvarn

Förra året upplevde Karlskrona en balanserad studentbostadsmarknad, men i år märker det 
kommunala bostadsbolaget Karlskronahem AB att de förutom ett ovanligt högt tryck också har 
färre uppsägningar än tidigare. Tidigare år brukar en lucka öppna sig i november/december, 
men i år tror man att det kommer ta längre tid innan fler studentbostäder frigörs. De gör därför 
bedömingen att man i år har en brist på studentbostäder på orten. 
 
Thomas Åberg, Karlskronahem AB
- Det finns fler studentbostäder i år jämfört med motsvarande tid i fjol men inte fler lediga 
studentbostäder. Det betyder tyvärr att flera studenter förmodligen får tacka nej till sina studie-
platser på BTH, även om vi inte kan säga exakt hur många.
 
Karlskronahem AB har fått i uppdrag att bygga fler bostäder, vilket bland annat innefattar stu-
dentbostäder och andra mindre bostäder. Men det är fortfarande i planeringsskedet och fär-
diga bostäder kommer dröja.
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KarLstad
Aktuell kötid: Först till kvarn/prioritering för de som kommer utanför pendlingsavstånd

Inför förra höstterminsstarten var det stort tryck på Karlstads studentbostäder och det kom-
munala bostadsbolaget KBAB klarade inte av att hålla bostadsgarantin, vilket ledde till att den 
plockades bort till i år. Sedan dess har det färdigställts över 300 nya studentbostäder av Lecab 
och Prime Living, och tillskottet av studentbostäder har fått markant betydelse för orten.

Det märks till exempel på KBAB:s projekt Hjärterum, som samordnar inneboende- och andra-
handslösningar för studenter. Förra året förmedlades 120 rum via projektet, i år har det hittills 
förmedlats 35, vilket visar på att behovet av tillfälliga lösningar minskat. KBAB drar därför slut-
satsen att marknaden återigen är mer balanserad sett över hela året. 

Mats Hedlund, KBAB
- Det är alltid högt tryck på våra studentbostäder inför terminsstarterna, men i november/
december har vi ofta lediga studentbostäder igen. Samma gäller för vårterminen då vakanser 
dyker upp i februari/mars. 

LInKöPInG 
Aktuell kötid: 43 veckor

I Linköping är efterfrågan på studentbostäder till höstterminsstarten på samma nivå som tidi-
gare år. Trycket är därmed fortsatt högt och främsta anledningen är att efterfrågan på övriga 
bostäder också är hög, vilket får effekt även för studenterna. Hos ortens största aktör Student-
bostäder i Linköping har antalet lediga studentbostäder i samband med terminsstarten varit 
detsamma under ett par års tid samtidigt som antalet antagna studenter till Linköpings univer-
sitet också legat stabilt. Det betyder att i stort sett lika många nyantagna studenter erbjuds en 
studentbostad hos Studentbostäder under höstterminen som tidigare år. Dock ser Studentbos-
täder i Linköping en trend att antalet sökande med lång kötid är fler än tidigare.

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 höstterminen färdigställer Studentbostäder i Linköping cirka 150 studentbostäder och 
under 2017 är ytterligare cirka 250 nyproducerade studentbostäder inflyttningsklara.

Simon Helmér, VD Studentbostäder i Linköping
- I stort är läget på samma nivå i Linköping som tidigare år. Vi testar en rad olika boendekoncept 
för att hitta nya lösningar. Den höga efterfrågan möter vi genom en historisk hög nyproduktion 
av studentbostäder. Det närmsta året kommer vi att ha inflyttning i cirka 400 nya studentlägen-
heter. Vi planerar även för ytterligare projekt därefter.
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LuLEå
Aktuell kötid: 46 veckor 

Det råder fortfarande brist på studentbostäder i Luleå, även om läget är bättre jämfört med 
tidigare år, till exempel är kötiderna något kortare. Förbättringen beror bland annat på att det 
kommunala bostadsbolaget Lulebo AB frigjort 200 extra studentbostäder detta år inför ter-
minsstarten, men också för att Lindbäcks färdigställde 65 studentbostäder förra året och 165 i 
år. Lulebo har inga planer på att i någon större utsträckning bygga fler studentbostäder, utan 
satsar istället på fler små bostäder i det reguljära beståndet som även studenter kan efterfråga. 

Lund
 
Aktuell kötid: 53 veckor*
 
En minskad antagning till Lunds universitet har bidragit till att det blivit lite lättare att få en 
studentbostad i Lund i år. Stiftelsen AF bostäder, som är ortens största studentbostadsaktör, 
genomför inför varje höstterminsstart en novischutlottning där nya studenter har chansen att 
få förtur till deras studentbostäder. I år anmälde sig 1 900 studenter till utlottningen, en minsk-
ning med 15 procent jämfört med tidigare år. Av de 1 900 studenterna har 700 fått förtur i kön 
till en studentbostad. För övriga sökande är kötiden till ett korridorrum runt ett år. Hos Stiftel-
sen Michael Hansens kollegium är söktrycket också högt, där är den ungefärliga kötiden 18 
månader. 

Det finns fortfarande ett stort behov av studentbostäder i Lund, upp mot 2 000 fler studentbos-
täder behövs för att skapa en balanserad marknad. Det byggs en hel del, till exempel färdigställ-
de AF Bostäder 110 nya bostäder 2015 och Helsingkrona Nation invigde 69 bostäder i Tornet 
samma år. AF Bostäder har som ambition att färdigställa 125 nya bostäder per år de kommande 
åren, men ser helst att regelverk och kostnader för byggande bättre anpassas till små bostäder 
med kort boendetid och hyresgäster med begränsad betalningsförmåga. 

*100% av nybörjarna till vårterminsstarten och 37% av nybörjarna till höstterminsstarten får bostad 
direkt. Övriga bostadssökande har i genomsnitt ett års kötid till korridorboende och 25 månaders 
kötid till studentlägenhet.
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maLmö
Aktuell kötid: 86 veckor*
 
I Malmö fortsätter det vara brist på studentbostäder och behovet av fler studentbostäder upp-
går till 1 000 stycken. Enligt det kommunala bostadsbolaget MKB är läget eventuellt ännu mer 
ansträngt sedan tidigare. Samma situation upplevs hos Malmö Studenthus som anger att de 
har ett högre intresse än någonsin tidigare för sina studentbostäder. För att underlätta för nya 
studenter har MKB i år öronmärkt en tredjedel av bostäderna för nyantagna programstudenter, 
men än så länge är det för tidigt att säga hur utfallet av den satsningen blir. 

MKB nyproducerar en hel del bostäder under de kommande åren, bland annat 155 nya student-
bostäder till vintern 2017. Det finns en vilja att bygga mer, men byggkostnader och tillgång till 
mark försvårar. 

*Avser ett genomsnitt under juli månad 2016

norrKöPInG
Aktuell kötid: Först till kvarn (Kösystem från 1 sept: 18 veckor)

Efterfrågan på studentbostäder har ökat något i Norrköping på grund av ett litet ökat antal an-
tagna studenter och en generellt svårare bostadsmarknad på orten. Studentbostadsföretaget 
Studentbo i Norrköping kommer inte kunna tillhandahålla alla studenter som har förtur en stu-
dentbostad. Med förtur avses de studenter som är antagna vid Campus Norrköping och flyttar 
från en ort utanför pendlingsavstånd till Norrköping. Över hela året är marknaden dock fortsatt 
balanserad. 

Lars Sandell, Studentbo i Norrköping AB
- Vi räknar med att 30-40 personer inte kommer få en studentbostad enligt förtursreglerna, men 
de flesta kommer säkert att hitta en bostad genom Kombos bostadspool. Just nu tillämpar vi 
ett först-till-kvarn-system, men från den 1 september gäller vårt vanliga kösystem. Då räknar vi 
med en kötid på 4-5 månader.

norrtäLJE
Aktuell kötid: Bostadsgaranti

Campus Roslagen, som tillhandahåller studentbostäder i Norrtälje, har balans mellan tillgång 
och efterfrågan över hela året och kommer att klara av att uppfylla bostadsgarantin som de har 
för studerande på Campus Roslagen. Det finns funderingar på att bygga 20 nya lägenheter men 
Campus Roslagen avvaktar eftersom det ännu inte finns någon klarhet i de statliga bidrag som 
utlovades 2015.
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PItEå
Aktuell kötid: 0 veckor

I Piteå är det ett överskott på studentbostäder. På Lindbäcks som hyr ut studentbostäder på 
orten tror man att det beror på en minskad antagning av studenter. 

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 fortsätter den generella bostadsmarknaden att vara ansträngd, vilket spiller över på 
studentbostadsmarknaden. Bostadsbolaget AB Skövdebostäder upplever även i år ett högt 
tryck på sina studentbostäder, trots att antalet studenter och bostäder är detsamma som de 
senaste åren.
 
AB Skövdebostäder och Högskolan i Skövde arbetar tillsammans för att skapa en balans på stu-
dentbostadsmarknaden och konstaterade i en gemensam rapport som stod klar hösten 2015 
att det råder brist på studentbostäder. Dock ska ingen student behöva tacka nej till en studie-
plats på grund av att hen inte har ett boende. Därför har Högskolan bland annat upprättat till-
fälliga sovsalar som studenterna kan ta del av.
 
I augusti 2016 påbörjade AB Skövdebostäder byggnationen av 150 ungdomslägenheter med 
beräknad inflyttning vintern 2017/2018. Även om de inte är renodlade studentbostäder tror 
man ändå att de ska attrahera studenter på grund av sitt läge nära högskolan. Med den rådan-
de 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.

stocKHoLm
Aktuell kötid: 93 veckor*
 
På landets största studieort är det precis som tidigare år en stor brist på studentbostäder. Beho-
vet fortsätter att vara uppemot 10 000, trots en hel del nyproduktion de senaste åren. Att beho-
vet står stilla trots ökad nyproduktion kan ha flera anledningar, men beror med all sannolikhet 
på att bostadsmarknaden i Stockholm är och fortsätter vara ansträngd.
 
Kötiden hos stadens och landets största studentbostadsföretag Stockholms Studentbostäder 
är i genomsnitt för samtliga typer av bostäder 97 veckor, genomsnittet för korridorrum är 78 
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veckor. Det är ett genomsnitt för juli månad, och jämfört med samma siffror förra året är köti-
den för samtliga typer av bostäder i år fyra veckor kortare, medan kötiden för korridorrum ökat 
med åtta veckor.
 
Ingrid Gyllfors, vd Stockholms Studentbostäder
- I år har byggandet och planerandet för fler bostäder ökat ytterligare, och det är en fortsatt 
positiv trend som kommer att hålla i sig de närmaste åren. Antalet aktörer som bygger och 
förvaltar studentbostäder i Stockholm blir även allt fler. Samtidigt påverkar såklart den vanliga 
bostadsmarknaden i Stockholm med alla sina utmaningar även hur det ser ut på studentbo-
stadsmarknaden. Vi ser en tendens i att de som avslutat sina studier tenderar att försöka dra 
ut på sin boendetid hos oss även fast de alltså inte längre är studenter. Detta eftersom de helt 
enkelt har svårt att hitta en ny bostad. Därför är det extra viktigt att kontinuerligt göra så kall-
lade boprövningar för att säkerställa att de studentbostäder som faktiskt finns kan fyllas med 
just studenter.
 
Fler bostäder i framtiden är på gång. Samarbetsprojektet Sthlm6000+ som syftar till att skapa 
fler än 6 000 nya studentbostäder till 2017 ger resultat under slutåret då en rad studentbostads-
projekt förväntat bli inflyttningsklara. Även det framtida campusområdet Albano kommer bidra 
med runt 1 000 studentbostäder när det står klart 2018-2020.

*Avser ett genomsnitt under juli månad 2016

sundsVaLL
Aktuell kötid: Bostadsgaranti

Sundsvall kommun har en bostadsgaranti där det kommunala bolaget Mitthem fungerar som 
samordnare. De märker av ett högt tryck på bostäderna inför terminsstarten, men samtliga som 
söker inom ramen för bostadsgarantin kommer få en bostad innan terminen börjar. Över hela 
året råder det balans. 

troLLHättan
Aktuell kötid: Bostadsgaranti

Precis som tidigare år kommer Trollhättan med det kommunala bostadsbolaget Eidar i spetsen 
kunna erbjuda samtliga nya studenter som omfattas av bostadsgarantin en bostad till termins-
starten. Bostadsgarantin innefattar nya studenter och innebär en bostad inom 30 dagar. I år är 
läget något svårare än tidigare, vilket beror på att många bostäder just nu renoveras samt att 
trycket på bostadsmarknaden generellt är stort. Men med hjälp av tillfälliga inneboendelös-
ningar kommer bostadsgarantin att hållas. 

Trots ett högt tryck på hösten upplever Eidar att det råder balans sett över hela året. Till höstter-
minen 2017 färdigställer de dessutom 27 nya studentbostäder nära campus. 
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umEå
Aktuell kötid: 50 veckor

Precis som förra året är trycket på studentbostäder högt inför höstterminsstarten, kötiden är 
i dagsläget i genomsnitt runt ett år för en studentbostad hos ortens största aktör Bostaden i 
Umeå AB. De uppskattar att behovet av studentbostäder är uppemot 1 000 stycken, men tycker 
ändå att det är en relativt balanserad marknad sett över hela året. Svenska Studenthus, som 
färdigställde 277 nya studentbostäder i år, märker av ett högt tryck och tycker att därför att 
marknaden känns mer obalanserad. Svenska studenthus har en kötid på 19 veckor till sina stu-
dentettor. 

Tidigare år har Umeå kommun haft en akutrumsförmedling som ger tak-över-huvudet-garanti. 
Men efter att ha utvärderat den efter förra årets högtryck fann man att det var väldigt få som 
använde den, och därför avvecklades den till i år.  Bostaden i Umeå AB satsar på att bygga små 
bostäder för unga människor generellt snarare än studenter specifikt. 

uPPsaLa
Aktuell kötid: 92 veckor

Uppsala har precis som resten av landets större studieorter en fortsatt stor brist på studentbos-
täder. Hos den största aktören Studentstaden var kötiden till ett studentrum mellan ett och tre 
år i början av augusti. Men trots de långa kötiderna upplever Studentstaden att det är något 
lägre tryck nu jämfört med samma tidsperiod förra året, något som kan bero på att det tillkom 
över 300 studentbostäder under 2015. Studentstaden påpekar också att kötiderna efter ter-
minsstarten brukar halveras. Kortare kötider är något som även Stiftelsen Östgötagården mär-
ker av i år, medan Ultuna studentbostäder, som främst tillhandahåller bostäder åt studenter vid 
SLU inte ser någon större förändring. Däremot upplevde de och flera andra aktörer i Uppsala en 
tydlig nedgång i efterfrågan under våren 2016, vilket var ovanligt. 

VIsBy
Aktuell kötid: 12-52 veckor

I Visby märker det kommunala bostadsbolaget AB Gotlandshem av en större efterfrågan i år än 
tidigare år, men det är ännu för tidigt att säga om det kommer hålla i sig eller inte. I dagsläget 
har de mellan 50-90 sökande på varje ledigt objekt, vilket ger en kötid på några månader upp 
till ett år beroende på objekt. Sett över hela året är det dock fortfarande balans mellan tillgång 
och efterfrågan i Visby. 
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VästErås
Aktuell kötid: Bostadsgaranti

Precis som i Eskilstuna påverkas Västerås av det ökade antalet antagna studenter till Mälarda-
lens Högskola. Men trots det är läget i Västerås i balans. De som i tid ansökt bostad inom ramen 
för bostadsgarantin kommer att få bostad, och hos Bostad Västerås finns det förhoppningar om 
att även de som kommer in senare med sin ansökan kommer få en bostad till terminsstarten. 

Bostadsgarantin omfattar de som kommer från en annan ort och inkommer med sin ansökan 
senast tre veckor innan terminsstarten. Många ansöker i sista stund vilket gör det svårt att upp-
skatta hur många som efterfrågar en bostad, men i nuläget ser det ljust ut för nya Västeråsstu-
denter. 

VäxJö
Aktuell kötid: 52 veckor

Även om efterfrågan på studentbostäder i Växjö är hög inför höstterminen, jämnar det över året 
ut sig till en mer balanserad marknad. Det kommunala bostadsföretaget Växjöbostäder tillför 
just nu 112 nya boenden i år och ytterligare 248 stycken 2018.

örEBro
Aktuell kötid: 27 veckor

Det kommunala bostadsbolaget ÖBO har lite kortare kö i år än tidigare och antalet anmälda 
till bostadsgarantin har halverats. I nuläget är det 30 veckors kö till deras korridorrum, som helt 
och hållet är reserverade för nya studenter. Hos Svenska Studenthus, som har nära 300 student-
bostäder på orten, är kötiden 8 veckor. ÖBO tror att den minskade efterfrågan beror på att det 
färdigställts en hel del bostäder på orten de senaste, av flertalet olika aktörer. Läget upplevs av 
ÖBO därmed som stabilt, men de understryker att det fortfarande är tufft att få tag i en student-
bostad. 

Sett över hela året finns det kvar en brist på studentbostäder i Örebro, men den är förhållan-
devis liten, och ännu bättre kommer det antagligen bli. ÖBO och Asplunds Fastigheter bygger 
tillsammans 155 nya studentbostäder som beräknas stå klara under hösten. Dessutom bygger 
ÖBO 113 nya studentbostäder till 2017. 
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östErsund
Aktuell kötid: Bostadsgarantin

Det kommunala bostadsbolaget Östersundshem AB märker av ett högt tryck inför hösttermins-
starten. Det finns en bostadsgaranti i Östersund, och just nu är ett fyrtiotal studenter utan bo-
stad. Sett över hela året är det en balanserad studentbostadsmarknad i Östersund. 
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WEBB: studentbostadsforetagen.se

E-POST: info@studentbostadsforetagen.se

TWITTER: @studboforetagen


