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FÄRRE ORTER MED BRIST
För andra året i rad minskar antalet orter med brist och de med balans ökar. Antalet orter med
överskott är detsamma som 2018. Ny ort i sammanställningen jämfört med tidigare år är Skellefteå,
som har balans.
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BORLÄNGE
Aktuell genomsnittlig kötid: cirka 40 veckor
Sett över hela året råder det likt tidigare balans på studentbostäder i Borlänge, däremot upplevs en
högre efterfrågan inför höstterminstart än inför vårens terminsstart. Den genomsnittliga kötiden är
40 veckor, men siffran kan vara något missvisande då blivande studenter tidigt uppmanas att ställa
sig i kö. Därmed har många som söker en längre kötid än vad som egentligen krävs och snittet dras
upp något. Läs mer om samarbetet mellan Borlänge och Falun för en väl fungerande studentbostadsmarknad under Falun (s.5).
Källa: AB Stora Tunabyggen

BORÅS
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först-till-kvarn
AB Bostäder i Borås upplever en ökad efterfrågan och därmed brist på studentbostäder över hela
året. Läget är annorlunda jämfört med i fjol eftersom högskolan erbjuder fler utbildningar än tidigare. Likt tidigare år är trycket högt inför terminsstart och då tillämpas först-till-kvarn för de bostäder som annonseras ut. Först-till-kvarn tillämpas både av AB Bostäder i Borås och Sagahem. Sagahem, till skillnad från AB Bostäder i Borås, anser att även om söktrycket är högt inför terminsstart
hittar de flesta ett boende till slut.
Källa: AB Bostäder i Borås och Sagahem

ESKILSTUNA
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Eskilstuna har i år gått från brist till en studentbostadsmarknad i balans. Tidigare år har söktrycket
varit högt och för att möta det har Eskilstuna Kommunfastigheter byggt 87 nya studentbostäder,
vilket lett till att de nu kan erbjuda samtliga studenter bostad.
Källa: Bostad Eskilstuna
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FALUN
Aktuell genomsnittlig kötid: 27 veckor*
Det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden upplever en balans mellan antal inkommande studenter och antal studentbostäder. Anledningen till den positiva utvecklingen är Kopparstadens 40
nybyggda studentlägenheter som stod klara den 1 juli i år. Kopparstaden menar även att utvecklingen till stor del beror på samarbetet i deras bostadsstyrgrupp, som förutom dem själva även består av representanter från Högskolan i Dalarna, kåren, Falu och Borlänge Kommun samt Borlänges
kommunala bostadsbolag AB Stora Tunabyggen.
De som eventuellt inte finner boende får söka sig till privata värdar via hemsidan www.studentdalarna.se. Där har privatpersoner möjlighet att lägga ut objekt för uthyrning till studenter. Om söktrycket för studentbostäder ökar kommer Falu och Borlänge kommuns gemensamma boendekoordinatorer att söka efter fler privata uthyrare för att kunna hjälpa så många studenter som möjligt.
* Kötiden varierar och det finns studenter som fått bostad efter några få dagar till studenter som
väntat en längre tid.
Källa: Kopparstaden AB

GÄVLE
Aktuell genomsnittlig kötid: 42 veckor/Först-till-kvarn
Under året har bristen på studentbostäder i Gävle övergått till balans, vilket gjort att det i samband
med terminsstart fortfarande finns några lediga studentbostäder kvar hos ortens största aktör AB
Gavlegårdarna. Svenska Studenthus upplever däremot ett något högre tryck inför terminsstarten
och samtliga av deras bostäder är uthyrda. För att tillgodose efterfrågan kommer Svenska Studenthus under 2020 att bygga ytterligare studentbostäder. Kötiden om studenten söker bostad via
köpoäng är cirka ett år hos Gavlegårdarna, dock förmedlas majoriteten av studentbostäderna ut via
”direkten” där köpoäng inte avgör. Hos Svenska Studenthus är kötiden runt 20 veckor.
Källa: AB Gavlegårdarna och Svenska Studenthus
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GÖTEBORG
Aktuell genomsnittlig kötid: 72 veckor
Både SGS studentbostäder, Chalmers Studentbostäder, Boplats och Studentbostäder i Sverige
anser att det är brist på studentbostäder i Göteborg och att söktrycket, likt tidigare år, är extra högt
inför terminsstarten. Chalmers Studentbostäder har försökt möta den höga efterfrågan genom att
bygga nytt och under 2019 färdigställs 219 nya bostäder. Även SGS Studentbostäder bygger fler
studentbostäder, under 2018 färdigställdes 231 nya studentbostäder och nästan lika många, 223,
tillkommer under 2019 och 2020. Trots detta anses studentbostadsutbudet fortfarande som för litet
i förhållande till efterfrågan.
Chalmers Studentbostäder öronmärker 100 lägenheter inför terminsstart till förstaårselever på
Chalmers och för att erhålla en sådan lägenhet krävs en kötid på upp till 52 veckor. För övriga
studenter krävs mellan 72 till 120 veckors kötid beroende på vilket område bostaden ligger i. Hos
SGS Studentbostäder varierar kötiden beroende på vad för typ av boende som efterfrågas. För ett
enkelrum med gruppkök är kötiden 1,5 år, för lägenhet utanför centrum är kötiden 2 till 3 år och för
lägenheter i centrum krävs 4 till 5 års kötid. För att få en lägenhet via Boplats krävs en kötid på 5 år.
Studentbostäder i Sverige har svårt att uppge genomsnittlig kötid då det nyligen börjat tillämpa ett
nytt kösystem.
Källa: Boplats, Chalmers Studentbostäder, SGS Studentbostäder och Studentbostäder i Sverige

HALMSTAD
Aktuell genomsnittlig kötid: 20 - 24 veckor (HSK)/ Lottning (HFAB)
Sett över året är det balans på studentbostadsmarknaden i Halmstad. Men likt tidigare år är efterfrågan stor inför höstens terminsstart. Det kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB
(HFAB) uppger att söktrycket på deras studentbostäder nu vid terminsstart är högt, men att det
sett över hela året finns en god balans mellan utbud och efterfrågan. För att möta efterfrågan på
bostadsmarknaden planerar HFAB inom vissa nybyggnadsprojekt att öka andelen små lägenheter.
HFAB lottar ut sina studentbostäder vid varje terminsstart och under övrig tid är den genomsnittliga kötiden för att erhålla en studentbostad hos dem cirka 1 år.
HSK Fastigheter, som förmedlar den lokala studentkårens bostäder, uppger att de har ett underskott av studentbostäder att erbjuda svenska studenter. Situationen ser värre ut inför terminsstart
jämfört med i fjol på grund av att de nyligen sagt upp ett kontrakt innehållande 117 stycken studentbostäder som även svenska studenter kunde söka. Till höstens terminsstart är samtliga bostäder uthyrda hos dem och inga svenska studenter kommer kunna erhålla en bostad förrän möjligtvis
i vår. Därav uppskattas kötiden för en svensk student att erhålla en bostad hos HSK just nu bli 5 till 6
månader. HSK planerar för fler studentbostäder, men i skrivande stund är inga avtal klara.
Källa: HFAB och HSK Fastigheter
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HELSINGBORG
Aktuell genomsnittlig kötid: Först till kvarn/Intresseanmälan
I Helsingborg råder balans på studentbostadsmarknaden. Likt i fjol är söktrycket högre vid höstterminsstart men det ser inte ut att påverka Helsingborgs studenter negativt, istället förväntas
samtliga som sökt bostad få det vid terminsstart. De som önskar ett förstahandskontrakt på en studentlägenhet kan erhålla det vid terminsstart eller inom de första månaderna. I Helsingborg finns
inget kösystem för studentlägenheter, istället släpper stadens aktörer studentbostäder löpande.
Marknadens största aktör Helsingborgshem har även två större släpp i samband med första och
andra antagningen och då tillämpas först-till-kvarn.
Källa: Helsingborgshem och Helsingborgs stad

JÖNKÖPING
Aktuell genomsnittlig kötid: Vet ej
Vätterhem uppger att det likt tidigare år är balans på studentbostadsmarknaden över året, men att
de under vårterminen har ett överskott på studentbostäder. De upplever också att efterfrågan inför
terminsstart är något mindre jämfört med i fjol och i mitten av augusti hade de fortfarande ett fåtal
lediga studentbostäder kvar för nya studenter att söka.
Högskolan i Jönköping har dock en liten brist på studentbostäder, särskilt för svenska studenter.
De hoppas dock på att det blir mer balans framöver tack vare nya studentbostäder som är på gång.
Högskolan har svårt att uppge kötid då den varierar kraftigt mellan olika typer av boenden och dess
närhet till centrum.
Källa: Högskolan i Jönköping och Vätterhem AB

KALMAR
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
I Kalmar råder det mer balans än tidigare mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder.
Ortens största aktör Kalmarhem har en pågående nybyggnation av 78 nya studentbostäder som
står klara i oktober 2019, samt ytterligare 127 stycken i januari 2020. Detta har gjort att trycket inför
terminsstarten känns något lägre än i fjol och byggnationen förväntas även balansera studentbostadmarknaden ytterligare framöver.
Kalmarhem har bostadsgaranti för nyantagna studenter, vilket innebär att det inte tillämpas någon
kötid under denna period. Bostadsgarantin är tillgänglig för studenter som är skrivna utanför Kalmar,
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som inte varit student tidigare och som innehar svenskt personnummer. Utöver det har de 150 stycken studentbostäder öronmärkta för internationella studenter genom ett avtal med Linnéuniversitetet.
Källa: Kalmarhem AB

KARLSHAMN
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
I förhållande till förra året upplever Karlshamnsbostäder ett minskat söktryck inför höstterminsstarten. På grund av det minskade söktrycket råder det i nuläget ett överskott på studentbostäder.
Samtliga studenter på Blekinges Tekniska Högskola i Karlshamn garanteras bostad.
Källa: Karlshamnsbostäder AB

KARLSKRONA
Aktuell genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn
Spritt över året är det balans i Karlskrona. Dock känner både Karlskronahem och Studentbostäder
i Sverige av ett högt tryck inför höstterminen och samtliga studentbostäder hos båda aktörerna är
uthyrda. Karlskronahem tillämpar först-till-kvarn på sina studentbostäder och det är därför svårt att
avgöra aktuell kötid, men både kommunen och studentkåren är förberedda med akutboenden för
de studenter som saknar boende. Studentbostäder i Sverige kan heller inte ange aktuell kötid då de
nyligen börjat tillämpa ett nytt kösystem.
Källa: AB Karlskronahem och Studentbostäder i Sverige

KARLSTAD
Aktuell genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn
Lecab och KBAB anser att det likt tidigare år är balans på studentbostadsmarknaden över hela året.
Inför terminsstarterna märks dock ett högre tryck medan det enligt Lecab är ett visst överskott i
mitten av terminerna. Lecab uppger även att det framöver kommer att byggas nya studentbostäder
i Karlstad och ser därför att marknaden kommer att fortsätta vara balanserad framöver. Både Lecab
och KBAB tillämpar först-till-kvarn på sina studentbostäder.
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Lönnen Studentbostäder, som också tillämpar först-till-kvarn, uppger att de nu inför höstterminstart har ett underskott på studentbostäder, men att det troligen kommer att gå mot balans under
terminen. Studentbostäder i Sverige känner också av det högre trycket inför terminsstart men kan
inte ange aktuell kötid då de nyligen börjat tillämpa ett nytt kösystem.
Källa: KBAB, Lecab, Lönnen Studentbostäder och Studentbostäder i Sverige

KIRUNA
Aktuell genomsnittlig kötid: 17 veckor
I Kiruna är studentbostadsmarknaden fortsatt balanserad. Det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder märker en större efterfrågan vid terminsstarterna, men ser under läsåret en bra balans
mellan tillgång och efterfrågan. Under läsåret har det funnits ett fåtal lediga studentrum och just nu
är den genomsnittliga kötiden för att få en studentbostad 32 veckor, beroende på läge och standard.
Samtliga av Svenska Studenthus lägenheter är uthyrda till terminsstart. Dock ser de en något mindre efterfrågan i år jämfört med i fjol och kötiden för att erhålla en studentbostad har minskat till 6
veckor.
Källa: Kirunabostäder och Svenska Studenthus

LINKÖPING
Aktuell genomsnittlig kötid: 56 veckor
I Linköping är det fortfarande brist på studentbostäder i samband med höstterminsstarten, men
därefter avtar trycket kontinuerligt under hela året. Även om det fortfarande kan anses finnas en
brist överlag på orten, är marknaden marginellt bättre än tidigare år. Under våren 2019 fanns det
vakanta studentbostäder från februari till och med maj hos Studentbostäder i Linköping, den aktör
som förvaltar majoriteten av ortens studentbostäder. Uppskattningsvis bor cirka 35 procent av
studenterna i Linköping i en studentbostad.
Studentbostäder i Linköping upplever likt tidigare ett högt tryck inför höstterminsstarten, även om
kötiden är något kortare avseende genomsnittet för lägst antal köpoäng som krävts. Baserat på det
gångna studieåret är deras upplevelse att de flesta erhållit någon form av önskad bostad i slutet av
höstterminen. För att få ett korridorrum hos Studentbostäder krävdes i genomsnitt 70 till 85 veckors
kötid i första fördelningen av boenden inför hösten och vid andra fördelningen var snittet 55 till 60
veckor. Denna siffra är ett genomsnitt vilket innebär att ett flertal studenter fått bostad med 25 till
30 veckors kötid.
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En annan aktör som också känner av det höga trycket är Heimstaden, som just nu har en kötid på i
genomsnitt 39 veckor för sina korridorrum och studentlägenheter. ByggVesta har en pågående nyproduktion på sitt område vilket har medfört det att de upplever en något kortare kötid än tidigare.
För att erhålla ett korridorrum eller en studentlägenhet hos ByggVesta krävs i genomsnitt en kötid
på runt 86 veckor.
Både ByggVesta och Studentbostäder i Linköping har ett flertal pågående nyproduktionsprojekt
i olika stadier. Totalt rör det sig om över 500 studentbostäder med inflyttning från slutet av 2020.
Akademiska Hus har under hösten även initierat en detaljplanprocess på Campus Valla och flera
aktörer planerar för ytterligare byggnation i närtid, detta i förhoppning om att få en mer balanserad
studentbostadsmarknad.
Källa: ByggVesta, Heimstaden och Studentbostäder i Linköping

LULEÅ
Aktuell genomsnittlig kötid: 30 veckor
Likt tidigare år ser flera aktörer i Luleå att det är brist på bostäder inför höstens terminsstart och att
det därefter går mot ett överskott på studentbostäder när det är lågsäsong under mitten av vårterminen. De anser dock att sett över hela året är studentbostadsmarknaden i Luleå i balans.
Den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå har vid terminsstart en genomsnittlig kötid på
runt 330 dagar medan ortens största aktör, Lindbäcks Porsön, just nu har en kötid på fyra till fem
månader. Både Bostad Luleå och Lindbäcks Porsön menar dock att kötiden kan variera beroende på
i vilket område som bostaden ligger och de förutspår också att kötiden likt tidigare år kommer att
bli kortare efter terminsstart. Heimstaden, en annan aktör i Luleå, har inför höstens terminsstart en
kötid på två till tre månader, men under lågsäsong kan en student erhålla bostad direkt.
Källa: Bostad Luleå, Heimstaden, Lindbäcks Porsön och Lulebo AB

LUND
Aktuell genomsnittlig kötid: 40 veckor
Sett över hela året har Lund fortfarande en brist på studentbostäder. Det finns dock en hel del nyproduktion på gång. AF Bostäder har som mål att färdigställa bostäder till 125 studenter per år och
med projekten Marathon och Nya Kämnärsrätten kommer boende åt cirka 850 studenter stå klara
under 2019.
Likt tidigare år ger AF Bostäders novishutlottning en riktlinje för hur efterfrågan på studentbostäder
ser ut i Lund inför terminsstart. Novischutlottningen är ett sätt att tillgodose behovet av bostad
för nya studenter i Lund. Inför årets utlottning anmälde sig 2 400 nya studenter, en ökning
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med 100 stycken sedan 2018 och antalet tillgängliga bostäder för denna grupp var 740. 75 procent
av de aktivt sökande novischerna får bostad redan vid terminsstart. I övrigt är kötiderna hos AF
Bostäder i genomsnitt 10 månader för ett korridorrum och 30 månader för en lägenhet. AF Bostäder
uppger också att om studenten inte har särskilda önskemål kring sin nya bostad kan hen erhålla ett
boende efter några månader.
Laurentiistiftelsen, en mindre aktör på orten, tillämpar inget kösystem utan tar in sina sökande på
referenser. De uppger att de i augusti har brist på studentbostäder men att det senare på hösten
blir näst intill svårt att hyra ut ett ledigt rum.
Studentbostäder i Sverige känner också av det högre trycket inför terminsstart i Lund men kan inte
ange kötid då de nyligen tillämpat ett nytt kösystem och märkt att kötiden varierat kraftigt beroende på hur snart bostaden blir tillgänglig.
Källa: AF Bostäder, Laurentiistiftelsen och Studentbostäder i Sverige

MALMÖ
Aktuell genomsnittlig kötid: 50 veckor
I Malmö råder en viss brist på studentbostäder över hela året. Det kommunala bostadsbolaget
MKB Fastighets AB uppger att trycket vid terminsstart är extra högt och att de då har stor brist på
studentbostäder. I mitten på terminerna går dock söktrycket ner och marknaden blir mer balanserad. MKB menar dock att söktrycket på deras studentlägenheter är högt även under terminerna då
de också får ansökningar från flera studenter från andra orter. Studenter från Lund, Helsingborg och
Kristianstad som söker studentlägenhet i Malmö har nästan ingen chans alls att erhålla en studentlägenhet eftersom MKB prioriterar studenter från Malmö i första hand.
MKB anser att trycket inför terminsstart är lika högt som föregående år. Dock ser de en längre kötid
för att erhålla lägenhet vid terminsstart och för studenter som ställt sig i kö först vid antagningsbeskedet har det inte varit möjligt att erhålla en lägenhet hos MKB i år. MKB:s genomsnittliga kötid har
i sommar varit 19 månader.
En aktör som inte känner av samma brist är Heimstaden, som har sina studentbostäder något längre från centrum. Vid terminsstart har de en balans mellan deras utbud och studenternas efterfrågan
och under vårterminen har de överskott på studentbostäder. Heimstaden känner av ett lägre tryck
inför terminsstart jämfört med i fjol, vilket kan bero på att det byggts mycket under föregående år.
För att erhålla en studentbostad hos Heimstaden krävs en kötid på cirka 30 dagar.
Källa: Heimstaden och MKB Fastighets AB
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NORRKÖPING
Aktuell genomsnittlig kötid: 6 - 8 veckor (fr.o.m. 1 september)
Studentbo i Norrköping anser att situationen på studentbostadsmarknaden är samma som föregående år. De uppger att söktrycket har gått ner under de senaste två åren och de ligger just nu i
balans mellan tillgång och efterfrågan. Studentbos mål är att hjälpa samtliga studenter som söker
bostad. De tror att de i år kommer kunna uppfylla de målet och förutspår att samtliga studenter
kommer att erhålla en bostad senast i oktober. Inför höstterminen prioriteras nyantagna studenter
som bor utanför pendlingsavstånd, i övrigt tillämpas köpoäng.
Källa: Studentbo i Norrköping

NORRTÄLJE
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Campus Roslagen, som tillhandahåller studentbostäder i Norrtälje, upplever att situationen inför
terminsstarten är densamma som föregående år. De har balans mellan tillgång och efterfrågan över
hela året och kommer klara av att uppfylla bostadsgarantin för studerande på Campus Roslagen
även i år. Bostadsgarantin tillämpas vid terminsstart på våren och hösten, därefter tillämpas en viss
prioritetsordning där studerande på en eftergymnasial utbildning har högre prioritet än sökande
från folkhögskola eller Komvux. Om studenten dessutom redan bor i Norrtälje kommun kommer
hen högre upp i prioriteringen än de studenter som bor i annan kommun.
Källa: Campus Roslagen

PITEÅ
Aktuell genomsnittlig kötid: Ingen kötid
Det fortsätter att vara ett överskott på studentbostäder i Piteå. Det kommunala bostadsbolaget
Pitebo upplever att situationen inför terminsstart är oförändrat från föregående år förutom en liten
brist på grund av vattenläcka. Dock kommer detta vara åtgärdat runt 1 oktober. Pitebo har just nu
ingen kötid på sina 270 studentbostäder.
Källa: Pitebo
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SKELLEFTEÅ
Aktuell genomsnittlig kötid: Ingen kötid
I Skellefteå råder det balans på studentbostadsmarknaden och enligt Skebo är situationen inför
terminsstarten oförändrad från tidigare år. Alla Skellefteås studenter får studentbostad och studenterna är i praktiken garanterade studentbostad då efterfrågan inte är större än utbudet.
Källa: Heimstaden och Skebo

SKÖVDE
Aktuell genomsnittlig kötid: Mindre än 78 veckor*
I Skövde fortsätter den generella bostadsmarknaden att vara ansträngd, vilket spiller över på
studentbostadsmarknaden.
Högskolan i Skövde antog i år drygt 500 fler studenter än tidigare år. Dock är inte alla dessa programstudenter vilket är de som i störst utsträckning påverkar efterfrågan på studentbostäder. Trots
denna ökning upplevs trycket på studentbostäderna relativt oförändrat från föregående år. Det är
några fler som bokar sig på respektive lägenhet och kötiden är längre, men samtalen från oroliga
studenter är inte fler.
AB Skövdebostäder och Högskolan i Skövde arbetar tillsammans för att skapa en balans på studentbostadsmarknaden och konstaterade i en gemensam rapport från hösten 2015 att det råder
brist på studentbostäder. Bristen kvarstår. Dock ska ingen student behöva tacka nej till en studieplats på grund av att hen inte har ett boende. Andra bostadsbolag i närliggande kommuner och
privatpersoner tillhandahåller också boenden för studenter. Under våren 2018 färdigställdes även
150 ungdomslägenheter där en del av hyresgästerna är studenter. Med den rådande situationen
i Skövde är alla bidrag till den övergripande bostadsmarknaden positivt även för efterfrågan på
studentbostäder.
Skövdebostäder påbörjar i slutet av september upprättandet av 130 nya studentbostäder som ska
vara klart för inflyttning höstterminen 2021.
* Kötiden varierar kraftigt under året kopplat till söktryck och är som högst i samband med antagningsomgångarna inför höstterminen. Den genomsnittliga kötiden är 1,5 år, men det har dock varit
möjligt att få en studentbostad med kortare kötid.
Källa: AB Skövdebostäder
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STOCKHOLM
Aktuell genomsnittlig kötid: 102 veckor
Det är brist på studentbostäder i Stockholm. Marknadens största aktör, Stockholms Studentbostäder, ser dock en svagt positiv trend på grund av att fler studentbostäder byggts de senaste åren.
Inför terminsstart är bristen på studentbostäder något mindre än tidigare. Den genomsnittliga
kötiden inför terminsstart för ett korridorrum är 54 veckor hos Stockholms Studentbostäder, runt en
månad kortare än vid samma tidpunkt 2018.
Marlene Lundkvist, kund & marknadschef, Stockholms Studentbostäder
- Vår kötid för en första bostad kortas något vilket verkligen är roligt. Men det
tar fortfarande alldeles för lång tid för den som är inflyttande. Vi på Stockholms
Studentbostäder jobbar stenhårt med att både bygga nytt och samtidigt se till
att det är studenter som bor i våra bostäder. Ett arbete som blir allt viktigare i
den svåra bostadssituation för unga som råder i Stockholm.
Stockholm har flera kommunala bolag som tillhandahåller studentbostäder; främst Familjebostäder, Stockholmshem och Svenska Bostäder. Alla tre förmedlar sina bostäder via Bostadsförmedlingen där man kan ställa sig i kö från 18 års ålder. Även om kötiderna här är fortsatt långa, visar
trenden över tid på att de kortats. Svenska Bostäder har under år 2019 en genomsnittlig kötid på 7
år vilket minskat något sedan 2018. Hos Stockholmshem är kötiden 4,9 år. Där ser man samma höga
tryck inför höstens terminsstart som tidigare år och därmed en brist på studentlägenheter. För att
åtgärda detta bygger både Svenska Bostäder och Stockholmshem aktivt nya studentbostäder runt
om i staden.
Även andra aktörer, som Svenska Studenthus och ByggVesta, ser en brist på studentbostäder i
Stockholm. Genomsnittlig kötid hos Svenska Studenthus är 26 veckor och för att erhålla ett boende
via ByggVesta krävs från 43 till 171 veckor beroende på bostadens läge och storlek.
Ett något mindre söktryck finns hos Heimstaden som under sommaren 2018 tog över uthyrning av
studentlägenheter i Huddinge. Till en början fick alla som ansökte en bostad. Nu menar de dock att
allt fler får kännedom om dem och att kötiderna därmed ökar. Den kötid som behövs varierar dock
mellan några dagar upp till två år beroende på söktryck, tidpunkt på året och antal lediga lägenheter hos Heimstaden. En annan aktör, Proventum, känner av ett lägre tryck inför terminsstarten
jämfört med tidigare år och de kan i skrivande stund erbjuda studenter boende omgående med
inflyttning om två månader.
Källa: AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Bostadsförmedlingen, ByggVesta, Heimstaden, Huge
Bostäder AB, Proventum, Stockholms Studentbostäder, Svenska Bostäder och Svenska Studenthus.
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SUNDSVALL
Aktuell genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn/Bostadsgaranti
Mitthem, Sundsvalls kommunala bostadsbolag, upplever att efterfrågan är något större i år jämfört
med i fjol. Därför anser de att det i år är balans mellan utbud av studentbostäder och studenternas
efterfrågan, till skillnad från ifjol då de upplevde ett överskott av studentbostäder. Mitthem tillämpar först-till-kvarn och nu inför terminsstart har alla som sökt lägenhet och omfattades av bostadsgarantin fått boende.
Källa: Mitthem AB

TROLLHÄTTAN
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Sett över hela året är det i stort sett balans på studentbostadsmarknaden. I Trollhättan erbjuder det
kommunala bostadsbolaget Eidar i samarbete med Trollhättans stad och Studentkåren vid Högskolan Väst en bostadsgaranti. Som det ser ut vid rapporttillfället kommer de studenter som omfattas
av bostadsgarantin få bostad. De märker dock att söktrycket på deras bostäder är högre jämfört
med de senaste åren. Vid terminsstart finns inget kösystem eftersom de tillämpar bostadsgaranti.
Kösystemet upprättas först på de lägenheter som kommer in för uthyrning under terminen, som
främst söks av hyresgäster som redan har en bostad och önskar byta. Då är kötiden mellan tre till
sex månader.
Studentbostäder i Sverige känner av ett högt tryck inför terminsstart men kan inte uppge någon
aktuell kötid då de nyligen börjat tillämpa ett nytt kösystem.
Källa: Eidar AB Trollhättans bostadsbolag och Studentbostäder i Sverige

UMEÅ
Aktuell genomsnittlig kötid: 82 veckor
Likt tidigare år är det brist på studentbostäder i Umeå inför höstterminen. Ortens största aktör AB
Bostaden i Umeå uppger att det är högt söktryck på alla deras studentbostäder och att de försöker
släppa så mycket bostäder de kan inför antagningsbeskeden i hopp om att kunna hjälpa så många
studenter som möjligt. Mot vårterminen är dock söktrycket lägre och då kan en student erhålla ett
enkelrum samma dag som den ställt sig i kö. Den genomsnittliga kötiden över året för ett enkelrum är
cirka två år och för att erhålla studentlägenhet hos AB Bostaden i Umeå krävs fyra till fem års kötid.
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Två andra aktörer, Balticgruppen och Svenska Studenthus känner också av det höga trycket i Umeå
och samtliga av deras studentbostäder är uthyrda inför terminsstart. Balticgruppen tillämpar försttill-kvarn och för att erhålla studentbostad hos Svenska Studenthus krävs en kötid på 36 veckor.
Heimstaden, som är en relativt ny aktör i Umeå, upplever inte riktigt samma brist som de övriga
aktörerna. Över året har de ett överskott på sina korridorrum och för att erhålla ett rum krävs ofta
inte någon kötid alls. Gällande deras studentlägenheter är trycket högre och kötiden som krävs är
i genomsnitt 2 år. Heimstaden uppger att de nu blir allt mer etablerade på orten och det gör att
söktrycket ökar allt mer inför varje terminsstart.
Källa: Balticgruppen, Bostaden i Umeå, Heimstaden och Svenska Studenthus

UPPSALA
Aktuell genomsnittlig kötid: 37 veckor
Tidigare har det varit stor brist på studentbostäder i Uppsala. Dock har man under de senaste åren
sett en stadig förbättring med kortare kötider för varje år och Uppsala har enligt en rapport flest
studentbostäder per helårsstudent i hela landet. Generellt för flertalet aktörer är det balans mellan
utbud och efterfrågan på studentrum i korridor, medan det fortfarande är längre kötider och brist
på studentlägenheter. Under hösten startas ett nytt studentbostadsforum med en rad olika aktörer
som syftar till att skapa fler studentbostäder och en bättre studieupplevelse.
Bostadsförmedlingen i Uppsala uppger att de förmedlar fler och fler studentbostäder för varje år och
att kötiden för att få en studentbostad sedan 2017 har minskat med ett år. Kötiden för att få en studentbostad via bostadsförmedlingen i år varierar. Ibland räcker det med att stå i kö i några månader,
men det kan också ta längre tid, särskilt vid terminsstart. Under första halvåret 2019 var kötiden till
en studentbostad i genomsnitt 3,5 år. Bostadssökande som har fått en studentbostad via bostadsförmedlingen behåller sin kötid och kan på så sätt använda sin samlade kötid till att söka andra
bostäder under och efter studietiden. Detta är positivt eftersom allt färre studenter stannar kvar i sina
studentbostäder och istället söker annat, och på så sätt lämnar plats åt nya studenter.
För Uppsalas största aktör Studentstaden/Uppsalahem är den genomsnittliga kötiden för ett studentrum 12 månader och 48 månader för en studentlägenhet. Hos Heimstaden, en annan aktör i
Uppsala, är kötiden för att erhålla ett studentrum 2 till 3 månader och för att erhålla en lägenhet är
det cirka 6 till 8 månaders väntetid.
I Uppsala finns det även flera stiftelser som erbjuder studentbostäder och där kan kötiden vara något kortare. Stiftelsen Norrlandgårdarna som förvaltar bostäder åt flera nationsbostadsstiftelser ser
att det under de senaste åren blivit lättare för nyantagna studenter att få bostad direkt vid terminsstart. För att få boende hos Stiftelsen Ultuna studentbostäder krävs en kötid på 12 månader, hos
stiftelsen V-Dala Nations Studentbostäder varierar kötiden mellan 6 till 12 månader, hos Stiftelsen
Östgötagården är kötiden 12 månader och hos Stiftelsen Snerikes studentbostäder tar det ungefär
en termin att få en studentbostad.
Källa: Bostadsförmedlingen Uppsala, Heimstaden, Studentstaden/Uppsalahem, Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelsen Snerikes Studentbostäder, Stiftelsen Ultuna Studentbostäder och Stiftelsen V-dala
nations studentbostäder och Stiftelsen Östgötagården.
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VARBERG
Aktuell genomsnittlig kötid: Vet ej
Det är balans på studentbostadsmarknaden i Varberg enligt aktören Varbergs Stenfastigheter. Situationen inför höstterminsstarten har inte förändrats jämfört med tidigare år utan följer samma mönster.
Campus Varberg, som sköter uthyrningen av studentbostäder i Varberg, håller med om att läget är balanserat och de flesta studenter lyckas hitta boende i Varberg eller inom pendlingsavstånd. Aktörerna
kan inte ange kötid men menar att kötiden för att erhålla en studentlägenhet inte är särskilt lång.
Källa: Campus Varberg och Varbergs Stenfastigheter

VISBY
Aktuell genomsnittlig kötid: 104 - 156 veckor
Gotlandshem i Visby är i full gång med fördelningen av studentlägenheterna inför höstens terminsstart. Likt tidigare år är trycket inför höstterminen högt men spritt över året är det balans på
studentbostadsmarknaden. De första studentlägenheterna som förmedlades till höstterminen blev
uthyrda med en kötid på två till tre år. Dock är kötiden nu i dagsläget fyra månader och Gotlandshem har fortfarande flera lägenheter kvar att förmedla och då förväntas kötiden bli ännu kortare.
Källa: AB Gotlandshem

VÄSTERÅS
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Både nu inför terminsstart och spritt över hela året är Västerås studentbostadsmarknad i balans och
likt tidigare år fungerar bostadsgarantin. Hos Bostad Västerås, som förmedlar stadens studentbostäder, har samtliga studenter som sökt bostad inom tidsramen för bostadsgaranti erbjudits en bostad.
Det finns även bostäder kvar som kan erbjudas till studenter som inte omfattas av bostadsgarantin.
Källa: Bostad Västerås
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VÄXJÖ
Aktuell genomsnittlig kötid: cirka 104 veckor
Jämfört med tidigare år, då trycket varit högt inför både höst- och vårterminer, är det i år mer balans
på studentbostadsmarknaden i Växjö. Det minskade trycket beror på den nybyggnation som lades
ut för uthyrning i augusti 2018. Hos det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder samt Boplats
i Växjö uppskattas den genomsnittliga kötiden till två år, eller eventuellt något kortare. En nyare
aktör på marknaden, Studentbostäder i Sverige, känner av ett högt tryck inför höstterminen men
har svårt att ange aktuell kötid då de nyligen börjat tillämpa ett nytt kösystem.
Källa: Boplats i Växjö, Studentbostäder i Sverige och Växjöbostäder AB

ÖREBRO
Aktuell genomsnittlig kötid: 18 veckor
Studentbostadsmarknaden i Örebro anses vara i balans. Efterfrågan på studentbostäder är dock
varierad över året med en högre efterfrågan vid terminsstart och en lägre efterfrågan mitt i terminerna. Det kommunala studentbostadsföretaget Örebrobostäder AB anser att trycket inför terminsstart är jämförbart med föregående år och för att erhålla en studentlägenhet hos Örebrobostäder
krävs just nu minst fyra månaders kötid.
Svenska Studenthus har påbörjat en ombildning av sina korridorrum till lägenheter, vilket mottagits
väl och efterfrågan har varit hög inför terminsstart. För att erhålla en studentlägenhet hos Svenska
Studenthus krävs i genomsnitt en kötid på 18 veckor och för att erhålla ett studentrum är kötiden
fyra veckor. Dock har antalet erbjudna studentrum varit färre än tidigare år på grund av renovering.
Källa: Svenska Studenthus och Örebrobostäder AB

ÖSTERSUND
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
I Östersund är studentbostadsmarknaden i balans över året. För det kommunala bostadsbolaget
Östersundshem ser situationen inför höstterminsstarten bra ut. I normala fall tillämpar Östersundshem först-till-kvarn på sina bostäder, men upprättar en tillfällig kö i samband med terminsstart då
trycket är extra högt. Då erbjuds studenter som ansöker om bostad innan den 10 augusti bostadsgaranti. Förra året hade alla i kön blivit tilldelad bostad innan terminsstart och samma situation
väntas även i år.
Källa: Östersundshem
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OM STUDBOGUIDEN
Studboguiden är rapporten där de som själva hyr ut studentbostäderna ger sin bild av läget. Och
de gör det utifrån två perspektiv; dels hur läget är inför läsårsstarten i augusti/september och dels
hur det ser ut över hela året. Läget inför 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 oktober eller april. Därför vill
vi med Studboguidens indelning i brist, balans och överskott belysa hur läget ser ut över hela året.

INSAMLING AV INFORMATION
Till Studboguiden samlar vi in information från landets studentbostadsföretag, det vill säga de
företag som äger, förvaltar, förmedlar och bygger studentbostäder runt om i landet. Saknas vissa
studieorter i rapporten beror det på att uppgifter om rådande studentbostadssituation saknas.
Brist, balans eller överskott
Uppgifter om brist, balans eller överskott på studentbostäder samt utvecklingen av efterfrågan
framöver bygger på företagens bedömningar av studentbostadsmarknaden på orten/de orter de
verkar på.
Kötider
När vi redovisar kötider visar vi den genomsnittliga kötid som krävs för att få en bostad inför höstterminsstarten, alltså inte den kortaste. Kötiderna är baserade på studentbostadsföretagens rapporter under perioden 12-27 augusti 2019, om inget annat anges. De kötider som företagen ombetts
lämna har räknats om till antal hela veckor. Om det finns flera företag på varje ort som rapporterat
olika långa kötider har viktning av kötiden gjorts beroende på antal bostäder hos de olika företagen. Hänsyn har dock tagits till varje aktörs kötid för att ge en så rättvisande bild som möjligt.
På vissa orter finns ingen rak kö utan man tillämpar exempelvis först-till-kvarnprincipen eller har en
bostadsgaranti.
Kötider beror på flera olika faktorer, till exempel vid vilken tidpunkt man ställer sig i kö, antalet bostäder som finns för uthyring etc. Långa köer är därmed inte alltid en indikator på att det är brist på
studentbostäder, och tvärtom. Däremot kan det vid jämförelse med föregående år ge en indikator
på förändringar på marknaden.
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