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Borlänge
Aktuell genomsnittlig kötid: 40 veckor
Inför höstterminsstarten är det högt tryck på studentbostäderna i Borlänge. Hos Stora Tunabyggen är
den genomsnittliga kötiden just nu 40 veckor, vilket är en minskning jämfört med föregående år. Även
om kötiden för närvarande är lång sjunker den under höstterminen och inför vårterminen brukar den
gå ner till nästa ingenting. På så sätt bedömer de att läget sett över hela året är balanserat.
Källa: AB Stora Tunabyggen

Borås
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först till kvarn
I Borås är trycket högt vid terminsstart och alla bostäder hos AB Bostäder i Borås är uthyrda. Läget
liknar tidigare år och sett över hela året har Borås en bra balans mellan efterfrågan och tillgång.
Eftersom det är först-till-kvarn som gäller är det svårt att bedöma exakt hur stor efterfrågan är, men
enligt Högskolan i Borås som Bostäder i Borås samarbetar med, kan de hjälpa de flesta studenter
som söker bostad inom ramen för bostadsgarantin.
Källa: AB Bostäder i Borås

Eskilstuna
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först till kvarn
Eskilstuna kommun har bostadsgaranti för de som studerar på Mälardalens Högskola i Eskilstuna,
men efterfrågan inför årets höstterminsstart är hög. De studenter som var sena med att anmäla sig
till bostadsgarantin erbjuds därför även i år boende i Västerås, eftersom det går gratis bussar mellan
Mälardalens högskolas två campus. Bostad Eskilstuna, som förmedlar lägenheterna, har också gått
ut till privatpersoner och fastighetsägare för att efterlysa boenden till studenter. Över hela året råder en bristsituation i Eskilstuna, men i slutet av 2018 står 87 nya studentbostäder klara, något som
förhoppningsvis kommer balansera marknaden.
Källa: Bostad Eskilstuna
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Falun
Aktuell genomsnittlig kötid: 33 veckor
Det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden upplever att bostadssituationen för studenterna är
bättre i år än tidigare, vilket bland annat märks på kötiden som är över en månad kortare än i fjol.
Det är fortsatt högt tryck inför terminsstarten, men balanserat resten av året. Inför årets höstterminsstart har en del förändringar skett, vilket kan förklara det förbättrade läget. Till exempel har studenterna haft möjlighet att boka sitt boende tidigare, vilket skapar ökad trygghet. En ny webbsida
(www.studentdalarna.se) fungerar som en mötesplats för studenter och privata uthyrare och
hanteras av Faluns nya studentboendekoordinator. Kopparstaden har även ett samarbete med det
kommunala bostadsbolaget Tunabyggen i Borlänge för att hyra ut sovsalar till studenter från både
Falun och Borlänge. De kan bokas för en kortare tid om studenterna inte får boende på en gång.
Sovsalarna öppnar i år tidigare och stänger senare på terminen än föregående år.
Källa: Kopparstaden AB

Gävle
Aktuell genomsnittlig kötid: 14 veckor
Läget i Gävle är bättre än tidigare år. Ortens största aktör Gavlegårdarna har i stort sett alla sina
bostäder uthyrda inför terminsstarten, men trycket är inte lika högt som tidigare år. Därmed anser
de att läget är mer balanserat i år än tidigare, även om det fortsatt finns en liten brist på studentbostäder. Den just nu genomsnittliga kötiden hos Gavelgårdarna är 11 veckor, vilket är kortare än förra
året. Svenska Studenthus upplever också att bristen kvarstår i Gävle. Intresset för deras bostäder har
ökat sedan 2017 och samtliga av deras bostäder är uthyrda vid terminsstart. Kötiden hos dem är
just nu 21 veckor.
Källa: Gavlegårdarna och Svenska Studenthus

Göteborg
Aktuell genomsnittlig kötid: 123 veckor
Jämfört med förra årets höstterminsstart är trycket på studentbostäder i Göteborg större i år. Det
beskedet ger både Chalmers Studentbostäder och SGS Studentbostäder, ortens två största aktörer.
Den genomsnittliga kötiden till ett korridorrum hos SGS Studentbostäder var i början av augusti
nästan 28 månader, det vill säga 3-4 månader längre än förra året.
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Chalmers Studentbostäder har ett nytt kösystem och en historisk jämförelse kan inte göras. Inför
terminsstart öronmärks 100 lägenheter till förstaårsstudenter på Chalmers och för att erhålla en
bostad krävs maximalt antal köpoäng för denna studentgrupp; 52 veckor. För vanliga studentlägenheter krävs ofta maximalt antal köpoäng (för närvarande runt 171 veckor) för att få kontrakt. Lägsta
köpoäng som gett lägenhet är drygt 57 veckor.
Att situationen för studenter i Göteborg är mer ansträngd i år märks på flera sätt. SGS Studentbostäder har sedan antagningsbeskeden till exempel upptäckt fler bluffannonser än tidigare. För att motverka detta och hjälpa till i bostadsletandet för de som inte har ett kontaktnät i Sverige, bedriver
den kommunala bostadsportalen BoPlats sedan flera år tillbaka en andrahandsuthyrning med rum
för internationella studenter. De märker av ett ökat intresse för att hyra ut till internationella studenter i år, men precis som stadens övriga aktörer också en svår bostadssituation för nya studenter.
Gunnar Wikehult, SGS Studentbostäder
- Den främsta anledningen till de långa kötiderna är att det är brist på bostäder i Göteborg, både studentbostäder och vanliga bostäder. Det innebär att tiden man bor
hos oss blir längre eftersom det är svårare att hitta en annan bostad. Därmed frigörs
färre bostäder till nya studenter. Sedan anar vi att årets ökade tryck på bostäderna
kan bero på en viss eftersläpning från förra året, då det dels kom fler internationella
studenter till Göteborg och dels inte färdigställdes några nya studentbostäder.
Till nästa terminsstart kan dock läget bli bättre. SGS Studentbostäder och Chalmers Studentbostäder färdigställer tillsammans mer än 500 nya studentbostäder under det kommande året. För ökat
samarbete kring studentbostadsfrågan startades GBG7000+, en samverkansgrupp där deltagarna
gemensamt verkar för att bygga minst 7 000 permanenta studentbostäder fram till 2026. Intresset
har varit stort från både stiftelser och privata aktörer, och det har under året blivit fler som tillsammans hjälps åt för att uppfylla målet. I nuläget ligger stort fokus på att få kommunen att anvisa
mark för studentbostäder.
Källa: BoPlats Göteborg, GBG7000+, Chalmers Studentbostäder och SGS Studentbostäder

Halmstad
Aktuell genomsnittlig kötid: 20 veckor (HSK)/Lottning (HFAB)
Likt tidigare år präglas höstterminsstarten i Halmstad av stor efterfrågan på studentbostäder, men
sett över hela året är marknaden mer balanserad. Det märks hos det kommunala bostadsbolaget
Halmstads Fastighets AB (HFAB) som över hela året har balans mellan tillgång och efterfrågan, men
ett högt söktryck inför terminsstart. HFAB lottar ut sina studentbostäder vid terminsstart och kan
inte ange en kötid.
HSK Fastigheter, som förmedlar den lokala studentkårens bostäder, har just nu en kötid på cirka 20
veckor, men den sjunker till hälften eller ännu mindre under terminen. Trots att det är balans över
hela året, anser de att bristen inför terminsstarten är lite för stor för att skapa en helt fungerande
marknad. Detta eftersom den bidrar till att studenter får tacka nej till sin utbildning.
Källa: Halmstads Fastighets AB och HSK Fastigheter AB
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Helsingborg
Aktuell genomsnittlig kötid: Först till kvarn/Intresseanmälan
När Helsingborgshem färdigställde ett hundratal studentbostäder under 2016 gick staden från att
ha brist på studentbostäder till att vara en balanserad marknad. Läget inför årets höstterminstart i
Helsingborg ser därmed ljus ut. Enligt kommunens studentbostadssamordnare får de flesta tillgång
till en bostad inför eller i samband med terminsstarten. Några kan få flytta in först 1 oktober, men
de är relativt få, och alla som vill får ett förstahandskontrakt under höstterminen. Även hos Helsingborgshem, som hyr ut de flesta av stadens studentbostäder, anser man att marknaden är balanserad. Gällande höstterminen märker de heller inte någon större förändring jämfört med föregående
år, då man hade möjlighet att erbjuda de flesta en bostad till terminsstart.
Källa: Helsingborgshem och Helsingborgs stad

JÖNKÖPING
Aktuell genomsnittlig kötid: Vet ej
Läget inför höstterminsstarten ser bättre ut i Jönköping än tidigare år. Vätterhem hade så sent som
i mitten av augusti lediga objekt för nya studenter att söka och ytterligare lediga bostäder tillkommer i oktober. På det hela upplever de att det är en bra balans mellan efterfrågan och tillgång i Jönköping. Även Högskolan i Jönköping tycker att situationen inför årets höstterminsstart ser bättre ut
och tror att den kommer förbättras ytterligare de kommande åren eftersom fler studentbostäder är
på gång. De ser stor skillnad på efterfrågan på deras mer centrala bostäder och de studentbostäder
som finns i stadens ytterområden. Skillnaden i kötid kan vara nästan 10 gånger högre i de centrala
delarna.
Källa: Högskolan i Jönköping och Vätterhem

Kalmar
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
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, inte varit student tidigare och med svenskt personnummer. Utöver det har de 150 studentbostäder öronmärkta för internationella studenter genom ett avtal med Linnéuniversitetet.
Inför årets höstterminsstart upplever de att trycket är något lägre jämfört med tidigare år. Under
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våren hade de ett fåtal vakanser på korridorrum, vilket de inte haft de senaste åren. De bedömer
därför att läget är mer balanserat än tidigare. Kalmarhem har fler studentlägenheter i produktion.
Under 2019 och början av 2020 färdigställs 203 nya studentlägenheter.
Källa: Kalmarhem

karlshamn
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Karlshamnsbostäder har bostadsgaranti för alla nya studenter på Blekinge Tekniska Högskola och
läget ser i år, likt tidigare, bra ut. För att klara bostadsgarantin reserverar de bostäder över sommaren som de sedan släpper för uthyrning allteftersom ansökningarna kommer in. De tar även hjälp av
bostäder från det reguljära beståndet, men det sker i väldigt liten utsträckning. Över hela året är det
en balanserad marknad.
Källa: Karlshamnsbostäder AB

Karlskrona
Aktuell genomsnittlig kötid: Först till kvarn
Läget i Karlskrona inför höstterminstarten har förbättrats jämfört med förra året. Då försvårades
ett redan ansträngt läge av Karlskronahems ombyggnation på Minervavägen, som innebar färre
tillgängliga rum. I år står den första etappen av ombyggnationen klar till den 1 september, vilket
underlättar något. Eftersom Karlskronahem tillämpar först-till-kvarn på sina studentbostäder är det
svårt att avgöra aktuell kötid, men både kommunen och studentkåren är förberedda med akutboenden för de studenter som saknar boende. Över hela året kvarstår också bristen, men i samband
med vårterminen 2019 står etapp 2 av ombyggnationen av Minervavägen klar. Det kommer öka
kapaciteten även om fler studentbostäder behövs för en balanserad marknad.
Källa: Karlskronahem AB
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Karlstad
Aktuell genomsnittlig kötid: Först till kvarn
Studentbostadsmarknaden i Karlstad är balanserad över hela året. Inför terminsstarterna märks ett
högre tryck, men det är inget som håller i sig över hela terminerna. Lecab Fastigheter upplever ett
något ökat tryck inför årets höstterminsstart, vilket de gissar kan bero på att studenter i mindre utsträckning väljer korridorer till förmån för eget boende. KBAB anger att läget är likt tidigare år. Båda
företagen tillämpar först-till-kvarn på sina bostäder.
Källa: KBAB och Lecab Fastigheter

KIRUNA
Aktuell genomsnittlig kötid: 11 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. Sedan februari har det funnits ett fåtal lediga studentrum och just
nu har de ingen egentlig kötid för att få en studentbostad.
Även Svenska Studenthus ser Kiruna som en marknad i balans. Men efterfrågan på deras studentbostäder ökar och just nu har de en kötid på cirka 19 veckor, vilket är en fördubbling jämfört med
föregående år.
Källa: Kirunabostäder AB och Svenska Studenthus

Linköping
Aktuell genomsnittlig kötid: 43 veckor
I Linköping finns ett fortsatt underskott av studentbostäder, framförallt i samband med höstterminen. Läget bedöms i år vara marginellt bättre än tidigare. Ortens största aktör, Studentbostäder i
Linköping, upplever en liknande situation som föregående år inför terminsstarten även om kötiden
är något kortare. De märker också att det under våren 2018 fanns fler lediga bostäder än tidigare,
under perioden januari till och med maj krävs ingen kötid, vilket indikerar ett något mer balanserat
läge över hela året. Även Byggvesta och Heimstaden upplever ett lägre tryck inför höstterminsstarten, för Byggvesta beror det till stor del på att de har haft fler bostäder tillgängliga än tidigare på
grund av utflytt under sommaren.
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De senaste två åren har det färdigställts runt 400 studentbostäder i Linköping, bland annat i den
nya, campusnära stadsdelen Vallastaden. Detta bedöms vara anledningen till att marknaden upplevs mer balanserad. Både Studentbostäder i Linköping och Heimstaden bedömer att det fortsatt
finns utrymme för fler, nybyggda studentbostäder i staden. Flera aktörer planerar för ytterligare
byggnation i närtid.
Källa: Byggvesta, Heimstaden, Studentbostäder i Linköping

Luleå
Aktuell genomsnittlig kötid: 75 veckor*
Luleå har länge haft ett underskott av studentbostäder och läget inför terminsstart de senaste åren
har varierat. I år rapporterar flera aktörer att läget inför höstterminsstarten är oförändrat jämfört med
2017 och trycket på ortens studentbostäder är därmed fortsatt högt. Sett över året är det dock flera
som bedömer att läget är bättre och Luleå verkar vara på väg mot en balanserad marknad. Stadens
aktörer rapporterar allt från brist till överskott av studentbostäder sett över hela året. Den sammanfattade bedömningen är att det fortfarande finns ett underskott på studentbostäder, om än litet.
Hos ortens största aktör Lindbäcks Fastigheter pendlar kötiden från sju månader till två år beroende på lägenhetens storlek. De upplever att läget inför årets höstterminsstart är samma som förra
året, men sett över hela året tycker de att läget är mer balanserat. Det kommunala bostadsbolaget
Lulebo bedömer utifrån sin köstatistik under 2018 att det är brist på studentbostäder i Luleå. Hittills
har tre fjärdedelar av de som fått en studentlägenhet via den kommunala bostadsförmedlingen
stått ett år eller mer i kö och den genomsnittliga kötiden under det tredje kvartalet är hittills två år.
Kötiden varierar dock mycket över olika områden och i mindre centrala fastigheter går det att få
studentbostad med kortare kötid. Det varierar även över året och i våras hade de lediga studentbostäder utan kötid. De mindre aktörerna Heimstaden och Rikshem tycker att läget är detsamma
respektive något bättre än tidigare. Rikshem understryker att den brist som rapporterats i flera år nu
känns betydligt mindre, medan Heimstaden upplever ett överskott av studentbostäder på orten.
Anledningen till att läget förbättras kan vara att det byggs mycket i Luleå nu och har så gjort
senaste åren. Nästa år i december kommer ytterligare fler studentbostäder när Akademiska hus
färdigställer 199 nya studentbostäder mitt på campus.
* Inkluderar interna byten hos Lulebo vilket driver upp den genomsnittliga kötiden
Källa: Bostad Luleå, Heimstaden, Lindbäcks Fastigheter, Lulebo AB, Luleås Tekniska Universitet och
Rikshem.
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Lund
Aktuell genomsnittlig kötid: 40 veckor
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 knappt 2 300 nya studenter, en minskning med 200 sedan 2017. Antalet tillgängliga bostäder för denna grupp var 717 stycken. Totalt får
knappt 1 000 nya studenter boende hos AF Bostäder varje år direkt till terminsstart. Siffror från 2017
visar att cirka 75% av de aktivt bostadssökande novischerna får en bostad till höstterminsstarten. I
övrigt är kötiderna hos AF Bostäder i genomsnitt 10 månader för ett korridorrum och 30 månader
för en lägenhet. De som fått bostad med kortast kötid ligger mellan en till sex månader, beroende
på tidpunkt. Laurentiistiftelsen, en mindre aktör på orten, tar in sina sökande på referenser. De har
därmed ingen kö, men har märkt av ett ökat antal sökande. Även om det är brist på hösten, tycker
de att läget blir bättre under höstterminen.
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.
Källa: AF Bostäder och Laurentiistiftelsen

Malmö
Aktuell genomsnittlig kötid: 40 veckor
Sedan höstterminstarten 2017 har fler studentbostäder tillkommit i Malmö. Det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB har i etapper flyttat in 167 nya bostäder, men trots tillskottet upplever de att det fortsatt finns ett underskott av studentbostäder i Malmö. Kötiden inför årets höstterminsstart är hos MKB i år längre än tidigare — nästintill inga lägenheter har tilldelats sökande som
ställt sig i kö efter årsskiftet. I Malmö är antalet studentbostäder i förhållande till antalet heltidsstuderande jämförelsevis lågt och trots att MKB tillämpar förtur för malmöstudenter är efterfrågan stor.
Fler studentbostäder är på gång i Malmö, både från MKB och privata aktörer.
Hos Heimstaden, tidigare Malmö Studenthus, som har sina bostäder lite längre ut från centrum,
är läget mer balanserat. Även de upplever ett högt tryck inför höstterminsstarten, men sett över
hela året är kötiderna kortare och det är lättare att få studentbostad. Kötiden just nu är knappt en
månad, och sjunker under höstterminen.
Källa: Boplats Syd, Heimstaden och MKB Student
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Norrköping
Aktuell genomsnittlig kötid: 6 - 8 veckor (fr.o.m. 1 september)
Efterfrågan på studentbostäder är relativt lik föregående år, även om 150 färre studenter antagits till
Linköpings universitets Campus Norrköping. Studentbo i Norrköpings uthyrningspolicy prioriterar
nyantagna studenter vid Campus Norrköping som bor utanför pendlingsavstånd. De tror att majoriteten av de som bor utanför pendlingsavstånd kommer har någonstans att bo till terminsstarten,
alternativt i september/oktober. Efter att de tilldelats bostad är alla välkomna att söka från och med
september. Även om trycket är högt under sommaren är läget över hela året mer balanserat.
Källa: Studentbo i Norrköping AB

Norrtälje
Aktuell genomsnittlig 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 för studerande på
Campus Roslagen. Jämfört med föregående år är läget detsamma inför terminsstarten.
Källa: Campus Roslagen

Piteå
Aktuell genomsnittlig kötid: 1 vecka
Det fortsätter vara ett överskott på studentbostäder i Piteå. Det kommunala bostadsbolaget Pitebo
har just nu ingen kötid på sina 360 studentbostäder. Lindbäcks Fastigheter, som har 48 studentbostäder på orten, har till skillnad från förra året lite längre kötid på sina studentbostäder, mellan 2-7
månader.
Källa: Pitebo AB och Lindbäcks Fastigheter
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Skövde
Aktuell genomsnittlig kötid: Mindre än 26 veckor*
I Skövde fortsätter den generella bostadsmarknaden att vara ansträngd, vilket spiller över på
studentbostadsmarknaden. Högskolan i Skövde tilldelades 1 650 nya studieplatser i år, varav 200 är
programplatser, det vill säga de som i störst utsträckning påverkar efterfrågan på studentbostäder.
Men trots denna ökning är trycket på studentbostäderna relativt oförändrat från föregående år.
AB Skövdebostäder och Högskolan i Skövde arbetar tillsammans för att skapa en balans på studentbostadsmarknaden och konstaterade i en gemensam rapport som stod klar 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.
Våren 2018 färdigställdes 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 planerar för ett nytt studentboende med
drygt 130 lägenheter som kan vara klart för inflyttning 2020/2021.
* Kötiden varierar kraftigt under året kopplat till söktryck och är som högst i samband med antagningsomgångarna inför höstterminen. Det har dock varit möjligt att få en studentbostad med
mindre än ett halvårs kötid.
Källa: AB Skövdebostäder

Stockholm
Aktuell genomsnittlig kötid: 111 veckor
Stockholm och Stockholmsområdet är den studieort som har den tuffaste studentbostadsmarknaden, men det är också den studieort där det med råge byggts flest nya studentbostäder de senaste
åren. Kötiderna inför höstterminen är som på många orter långa, men till skillnad från flera andra
orter kvarstår de långa kötiderna över hela året. Hos ortens största aktör Stockholms Studentbostäder är trycket likt tidigare år högt. Under månaderna juli och augusti förmedlar de cirka 1 100 studentbostäder, vilket utgör nästan en tredjedel av den totala omflyttningen under ett år. Generellt
har kötiderna minskat de senaste åren, men ligger fortfarande högt. I år är det framförallt kötiden
på korridorrum som minskar. Stockholms Studentbostäder hade under juli månad en kötid på strax
över ett år (58 veckor) för ett korridorrum och ett genomsnitt för alla bostadstyper om 92 veckor.
Dessa ska jämföras med 60 veckor respektive 90 förra året.
För de tre kommunala bolag som tillhandahåller studentbostäder i Stockholm, Familjebostäder,
Stockholmshem och Svenska bostäder, har kötiderna gått upp sedan föregående år. Snittet för deras
förmedlade studentbostäder under 2018 hittills är 7,1 år. Anledningen till att köerna är så långa, och
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har ökat, är att alla tre förmedlar sina bostäder via Bostadsförmedlingen där man kan ställa sig i kö från
18 års ålder. Dessutom är både Stockholmshem och Familjebostäder relativt nya på studentbostadsmarknaden med ett litet antal studentbostäder tillgängliga för uthyrning. Undantaget är Huge, som
finns i Huddinge, där kötiderna minskat från 4,9 år under 2017 till 4,0 år hittills under 2018.
Samarbetsprojektet Sthlm6000+, med målet att skapa 6 000 nya studentbostäder i Stockholmsregionen mellan 2013 och 2017, har på många sätt varit en succé. Det har bidragit till att få fokus
på studentbostadsfrågan i regionen och många fler aktörer är nu aktiva med att skapa studentbostäder i Stockholm. I skrivande stund uppgår antalet studentbostäder till cirka 16 500 i Stockholmsregionen. Byggandet fortsätter och inom tre år beräknas cirka 19 500 studentbostäder finnas
i regionen och fem år framåt i tiden finns planer som möjliggör att cirka 24 000 studentbostäder
uppnås. Några större projekt är nu i full gång så som Svenska Bostäders byggnation vid Albano
och Stockholms Studentbostäders vid Lappkärrsberget. Akademiska Hus flyttar även in studenter
i sitt första nybyggda studentbostadsprojekt i Stockholm och har fler projekt i produktion. Hela
bostadsmarknaden i Stockholm är fortsatt ansträngd med långa köer till ett förstahandskontrakt
för en hyresrätt. Dock har bostadsrättsmarknaden varit osäker. Främst är det försäljning av planerad
nyproduktion som bromsat in vilket gjort att flera projekt avstannat. Hur detta på sikt kommer att
påverka studentbostadsbyggandet och branschen är ännu för tidigt att säga.
Källa: Bostadsförmedlingen i Stockholm, Byggvesta, Familjebostäder, Stockholms Studentbostäder,
Stockholmshem, Svenska Bostäder

Sundsvall
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först till kvarn
Det kommunala bostadsbolaget Mitthem upplever att trycket på deras studentbostäder möjligen
är något lägre jämfört med 2017 och alla som omfattas av bostadsgarantin kommer få bostad till
terminsstarten. Eftersom det finns vakanser under större delen av året upplever Mitthem att Sundsvall har ett överskott av studentbostäder
Källa: Mitthem AB

Trollhättan
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
I Trollhättan erbjuder det kommunala bostadsbolaget Eidar i samarbete med kommunen och Högskolan i Väst även i år en bostadsgaranti, och 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 än
de senaste åren. Sett över hela året är det fortfarande balans på studentbostadsmarknaden.
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Vid terminsstart finns inget kösystem eftersom de har bostadsgaranti. Det upprättas först på de
lägenheter som kommer in för uthyrning under terminen, som mest söks av hyresgäster som redan
har en bostad och önskar byta. Då är kötiden från tre till sex månader.
Källa: Eidar AB

Umeå
Aktuell genomsnittlig kötid: 51 veckor
De senaste åren har fler studentbostadsaktörer tillkommit i Umeå och tillfört ett välbehövligt
tillskott av studentbostäder. Trots det kvarstår en brist på studentbostäder i Umeå och samtliga
aktörer upplever ett högt tryck inför höstterminsstarten, även om det minskar under terminen
och framförallt våren. Stadens största aktör, Bostaden i Umeå, märker av ett något bättre läge än
tidigare. Ifjol minskade söktrycket på deras enkelrum och de har kunnat vänta med att lägga ut ett
selekterat antal lediga enkelrum i tid till antagningsbeskedet och därmed ha ett större utbud till nya
studenter. Kötiden är dock ungefär samma som föregående år. Även Svenska Studenthus och Balticgruppen märker av en stor efterfrågan inför terminsstarten. Alla deras bostäder är uthyrda, och den
genomsnittliga kötiden hos Svenska Studenthus är 39 veckor.
Heimstaden tycker att läget är mer balanserat. De märker av stor efterfrågan på sina lägenheter,
medan studentrummen drabbas av vakanser under våren. Heimstaden är relativt nya aktörer på
orten och märker att efterfrågan på deras studentbostäder ökar inför varje höstterminsstart, vilket
kan bero på ökad kännedom bland studenterna.
Källa: Balticgruppen, Bostaden i Umeå, Heimstaden och Svenska Studenthus

Uppsala
Aktuell genomsnittlig kötid: 93 veckor
Läget i Uppsala fortsätter att förbättras för bostadsökande studenter. Även om de flesta studentbostadsföretag märker av ett fortsatt högt tryck och långa kötider inför höstterminsstarten, är det
under resten av året kortare kötider och bättre tillgänglighet, framförallt på våren. Uppsala har
länge upplevt en stor brist på studentbostäder med årslånga kötider, men fler studentbostäder
har skapat en bättre marknad med bättre förutsättningar för stadens studenter. Till exempel har
Uppsalas största aktör, Studentstaden/Uppsalahem, färre intresseanmälningar på sina bostäder än
tidigare och Stiftelsen Norrlandsgårdarna märker att fler förstagångssökare än tidigare får bostad.
Studentstaden understryker att även om det fortfarande råder brist på studentbostäder generellt,
är det i nuläget en balanserad marknad för korridorrum.
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Anledningen till förbättringen är en kombination av flera orsaker. För det första har det byggts
mycket de senaste åren, både studentbostäder och vanliga bostäder. Dessutom har antalet studenter vid universitetet inte ökat i samma grad som tidigare. Universitetet har dessutom i större
utsträckning tagit ansvar för boendet till internationella studenter, vilket minskar pressen på de
resterande studentbostäderna.
Det finns fortfarande ett behov av studentbostäder i Uppsala som uppskattas till cirka 1 500
studentbostäder. Flera nybyggnationsprojekt är på gång och den plan som finns för att skapa en
balanserad marknad upplevs som realistisk.
Källa: Studentstaden (Uppsalahem), Stiftelsen Ultuna Studentbostäder, Stiftelsen Västmanland-Dala
nations studentbostäder, Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Varberg
Aktuell genomsnittlig kötid: Vet ej
Varbergs Stenfastigheter uppskattar att det är balans på studentbostadsmarknaden i Varberg. 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.
Källa: Campus Varberg och Varbergs Stenfastigheter

Visby
Aktuell genomsnittlig kötid: 40 veckor
I Visby är det högt tryck på studentbostäderna inför terminsstarten. De bostäder som hittills förmedlats av Gotlandshem har krävt två till tre års kötid, men för de studentbostäder som är kvar att
förmedla krävs en något kortare kötid; cirka 40 veckor. Samtidigt är det många som inte varit intresserade när de väl fått erbjudande om bostad och efterfrågan sjunker kraftigt under höstterminen.
Därmed anser de att läget sett över hela året är balanserat, trots ett högt tryck just nu. Gotlandshem
kommer publicera fler studentbostäder inom kort och får se hur efterfrågan ser ut på dem.
Källa: Gotlandshem
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Västerås
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Studentbostadsläget inför både höstterminen och över hela året är i balans och likt tidigare år
fungerar bostadsgarantin. Bostad Västerås, som förmedlar stadens studentbostäder, meddelar att
de som ansökt om bostad inom ramen för bostadsgarantin får bostad samt att det finns en hel del
lägenheter som just nu kan erbjudas även till studenter som inte omfattas av bostadsgarantin.
Källa: Bostad Västerås

Växjö
Aktuell genomsnittlig kötid: 90 veckor
Trycket på studentbostäder i Växjö är högt inför både höst- och vårterminsstarten. Hos det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder gör man en uppskattning att det just nu krävs cirka två
års kötid för att få en bostad, vilket är kortare än förra året. Under våren 2018 har de dessutom för
första gången på länge haft tomma studentbostäder. Under 2016 färdigställde Växjöbostäder 112
studentbostäder för totalt 150 studenter och till terminsstart hösten 2018 har ytterligare 248 nya
studentbostäder tillkommit, vilket kan förklara förbättringen. Växjöbostäder förtydligar att de i
dagsläget inte har några lediga lägenheter utan intressenter. Heimstaden tycker att läget i Växjö är
balanserat. De upplever ingen skillnad på trycket inför höstterminsstarten i år och kötiden är mellan
sex och tolv månader.
Källa: Heimstaden och Växjöbostäder

Örebro
Aktuell genomsnittlig kötid: 42 veckor
Studentbostadsmarknaden i Örebro anses vara i balans. Det tidigare underskottet har försvunnit
tack vare att flera aktörer de senaste åren byggt nya studentbostäder i Örebro. Efterfrågan på studentbostäder är dock varierad över året. I samband med terminsstart är det alltid hög efterfrågan,
medan det en bit in i terminen, framförallt under våren, finns möjlighet att få en studentbostad
med liten eller ingen kötid.
Det kommunala studentbostadsföretaget Örebrobostäder AB har visserligen en något längre kötid
i år än förra året, men det beror antagligen på att de under året sålt av korridorrum som har förhål-
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landevis lägre kötider. De har i år även haft en del studentbostäder reserverade för nya studenter.
Svenska Studenthus, som köpte korridorrummen från Örebrobostäder, har i nuläget alla sina bostäder uthyrda med en kötid på 12 veckor för rum och 25 veckor för lägenheter.
Källa: Svenska Studenthus och Örebrobostäder

ÖSTERSUND
Aktuell genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
I Östersund erbjuder det kommunala bostadsbolaget Östersundshem bostadsgaranti för de studenter som ansöker om bostad innan den 10 augusti i år, och precis som förra året ser läget inför
terminsstarten 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. Förra året hade alla
i kön blivit tilldelad bostad innan terminsstart och samma situation väntas i år. Över hela året är
marknaden balanserad.
Källa: Östersundshem AB
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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 6-27 augusti 2018, 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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