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SMÅ FÖRÄNDRINGAR 
Jämfört med 2019 är det en ort som gått från balans till överskott, i övrigt är läget över året oför-
ändrat på samtliga orter. Trenden med färre bristorter de senaste åren har därmed avstannat något.
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STORA SKILLNADER ÖVER ÅRET
Nytt i årets rapport är en redovisning av hur studentbostadsaktörerna upplevde läget kvartalsvis 
under läsåret 2019/2020. Sammanställningen visar på en stor variation under året och att svårighe-
ter att få bostäder vid terminsstart inte innebär en brist över hela året.

Läget kvartalsvis läsåret 2019/2020

 = Brist     = Balans      = Överskott    = Underlag saknas
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BORLÄNGE
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 4 veckor

Borlänge har balans på studentbostadsmarknaden ur ett helsårsperspektiv. Stora Tunabyggen AB 
rapporterar att situationen är bättre än tidigare med fler lediga bostäder inför terminsstart. Just nu 
är det olika kötider för olika objekt, men de flesta kan räkna med en bostad inom en månad. 

Källa: AB Stora Tunabyggen

BORÅS
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först-till-kvarn

AB Bostäder i Borås upplever brist på studentbostäder sett över hela året. I samband med en mins-
kad efterfrågan från internationella studenter har de emellertid kunnat erbjuda fler bostäder till 
svenska studenter i år. Trots det är trycket högt inför terminsstart. Först-till-kvarn tillämpas av både 
AB Bostäder i Borås och Sagahem. Sagahem anser att även om söktrycket är högt inför terminsstart 
hittar de flesta ett boende i samband med terminsstarten. 

Källa: AB Bostäder i Borås och Sagahem

ORT Indikerar läget över hela året  
 Jul - Sep 2019    Indikerar läget kvartalsvis läsåret 2019/2020

 = BRIST       

 = BALANS

 = ÖVERSKOTT

 = UNDERLAG SAKNAS



6

STUDBOGUIDEN 2020  
 Brist      Balans      Överskott

ESKILSTUNA
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti

Eskilstuna har balans på studentbostadsmarknaden. Under höstterminsstarten har söktrycket varit 
lite högre än vanligt. Bostad Eskilstuna, som förmedlar stadens studentbostäder, har bostadsgaranti 
vilket innebär att alla studenter som inte kommer från Eskilstuna och studerar minst 30 högskole-
poäng på Mälardalens högskola är garanterade en bostad. 

Källa: Bostad Eskilstuna

FALUN
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 31,5 veckor*

Det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden upplever en balans mellan inkommande studenter 
och tillgängliga studentbostäder över hela året. Terminsstarten i år har varit mindre förutsägbar än 
tidigare på grund av Covid-19 och osäkerheten kring internationella studenter. Nationella studenter 
har därmed fått tillgång till bostäder som annars är reserverade för internationella studenter. Kop-
parstaden trodde att de skulle stå med vakanser i augusti och september, men sökandet har varit 
stort i juli och de tror därmed att alla bostäder blir uthyrda. 

De som eventuellt inte finner boende får söka sig till privata värdar via hemsidan studentdalarna.se. 
Där har privatpersoner möjlighet att lägga ut objekt för uthyrning till studenter. Om söktrycket för 
studentbostäder ökar kommer Falu och Borlänge kommuners gemensamma boendekoordinatorer 
att söka efter fler privata uthyrare för att hjälpa så många studenter som möjligt då söktrycket är 
högre vid terminsstart.

* Kötiden varierar och det finns studenter som fått bostad efter några få dagar till studenter som väntat 
en längre tid.

Källa: Kopparstaden AB
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GÄVLE
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 6 veckor

I Gävle upplevs det vara balans på studentbostadsmarknaden. Hos det allmännyttiga bostadsbola-
get Gavlegårdarna finns det rum och lägenheter med omgående inflytt inför terminsstarten. Färre 
internationella studenter samt att det byggts fler bostäder i Gävle de senaste åren märks av genom 
fler vakanser under året samt fler lediga lägenheter inför terminsstart. Svenska Studenthus, som 
färdigställt de nya studentbostäderna, har märkt av samma utveckling. Genomsnittstiden för att få 
en studentbostad hos dem är i nuläget 14 veckor för en etta och 45 veckor för en tvåa.

Källa: AB Gavlegårdarna, Svenska Studenthus

GÖTEBORG
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 72 veckor

Både SGS studentbostäder, Chalmers Studentbostäder och Studentbostäder i Sverige anser att det 
är brist på studentbostäder i Göteborg och att söktrycket är extra högt inför terminsstarten. Trots 
att flera nya bostäder byggts är studentbostadsutbudet fortfarande för litet i förhållande till efter-
frågan. Under våren sjunker efterfrågan och under vårterminen 2019 hade SGS Studentbostäder ett 
fåtal lediga korridorrum. Om det är en långsiktig trend eller temporär effekt av Covid-19 återstår att 
se. Nästan 700 nya studentbostäder förväntas färdigställas i Göteborg fram till 2022. 

Chalmers Studentbostäder öronmärker 100 lägenheter inför terminsstart till förstaårsstudenter 
på Chalmers och för att erhålla en sådan lägenhet krävs en kötid på upp till 52 veckor. För övriga 
studenter krävs mellan 1,5–2 års kötid beroende på vilket område bostaden ligger i. Hos SGS Stu-
dentbostäder varierar kötiden beroende på vilken 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 lägenhe-
ter i centrum krävs 4 till 5 års kötid. Studentbostäder i Sverige har svårt att uppge en genomsnittlig 
kötid då de nyligen börjat tillämpa ett nytt kösystem.

Källa: Chalmers Studentbostäder, SGS Studentbostäder och Studentbostäder i Sverige



8

STUDBOGUIDEN 2020  
 Brist      Balans      Överskott

HALMSTAD 
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 13 veckor/Lottning 

Sett över året är det balans på studentbostadsmarknaden i Halmstad, men likt tidigare år är efter-
frågan stor inför höstens terminsstart. Det kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets AB 
(HFAB) upplever att efterfrågan på studentbostäder är lite högre i år än tidigare år. Men söktrycket 
sjunker under terminen och över hela året är balans mellan utbud och efterfrågan. HFAB lottar ut 
sina studentbostäder vid varje terminsstart och under övrig tid är den genomsnittliga kötiden för 
att erhålla en studentbostad hos dem cirka ett år.

HSK Fastigheter, som förmedlar den lokala studentkårens bostäder, märker ett högre söktryck bland 
svenska studenter i år vilket de uppskattar vara en effekt av Covid-19. Det är däremot många som 
ställt sig i deras kö och fått erbjudande men inte tackat ja. HSK Fastigheter tror att det beror på att 
de har hittat boende på egen hand eller inte är intresserade av de bostäder som de erbjuder, vilket 
enbart är korridorrum. Den uppskattade kötiden för en svensk student att erhålla en bostad hos 
HSK just nu är tre till sex månader. 

Källa: HFAB och HSK Fastigheter

HELSINGBORG
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Först till kvarn/Intresseanmälan

I Helsingborg råder balans på studentbostadsmarknaden, men som vanligt är söktrycket högre vid 
höstterminsstarten. I år har söktrycket varit extra högt på grund av att fler är antagna till utbildning-
ar i Helsingborg. Det ser dock inte ut att påverka Helsingborgs studenter negativt, samtliga som 
sökt bostad förväntas få det vid terminsstart. De som önskar ett förstahandskontrakt på en student-
lägenhet kan erhålla det vid terminsstart eller inom de första månaderna. Under de senaste åren 
har det delvis varit ett mindre överskott på studentbostäder och i kombination med att ett tidigare 
studentboende renoverats och tillfört fler studentbostäder uppskattas det balanserade läget att 
fortsätta. 

I Helsingborg finns inget kösystem för studentlägenheter, istället släpper stadens aktörer student-
bostäder 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
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JÖNKÖPING
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Vet ej
 
Läget i Jönköping är balanserat, men läget ser olika ut för aktörer med olika studentgrupper. Den 
allmännyttiga aktören Vätterhem uppger ett överskott på studentbostäder och har i nuläget om-
kring 50 lediga studentrum tillgängliga för uthyrning omgående.

Jönköping University tycker att tillgången på studentbostäder är mer balanserad nu jämfört med ti-
digare då det inte funnits tillräckligt med lediga bostäder för att täcka behovet. Dels har det tillkom-
mit fler bostäder och dels har ett ganska stort bortfall av internationella studenter frigjort bostäder. 
Hur läget blir framåt beror till stor del på utvecklingen av antalet internationella studenter. 

Brandtornet tycker läget är balanserat när det gäller tillgång och efterfrågan på studentbostäder. 
Inför terminsstarten 2020 upplever de att söktrycket har minskat då det är färre internationella 
studenter som kommer till Jönköping på grund av Covid-19.
 
Källa: Brandtornet och Vätterhem AB

KALMAR
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti

I Kalmar råder det balans mellan tillgång och efterfrågan på studentbostäder. Det är något fler 
studenter som söker studentbostad inför starten på höstterminen, men det ger ingen märkbar 
förändring på bostadsläget och det råder således även balans vid terminsstart. Kalmarhem har bo-
stadsgaranti för nyantagna studenter, vilket innebär att det inte tillämpas någon kötid under denna 
period. Bostadsgarantin är tillgänglig för studenter som är skrivna utanför Kalmar, som inte varit 
student tidigare och innehar svenskt personnummer. Utöver det har de 140 stycken studentbostä-
der öronmärkta för internationella studenter genom ett avtal med Linnéuniversitetet.

Källa: Kalmarhem AB



10

STUDBOGUIDEN 2020  
 Brist      Balans      Överskott

KARLSHAMN
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti

Karlshamnsbostäder AB upplever generellt att det mer eller mindre finns ett överskott på student-
bostäder. I förhållande till förra året upplever Karlshamnsbostäder ett ökat söktryck inför höstter-
minsstarten. Därmed är läget i år lite mer balanserat vid terminsstart med fler uthyrda bostäder. An-
ledningen till detta tros vara att allt fler börjar studera som en följd av Covid-19. Samtliga studenter 
på Blekinges Tekniska Högskola i Karlshamn garanteras bostad. 

Källa: Karlshamnsbostäder AB

KARLSKRONA
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn

Sett över året är det balans på studentbostadsmarknaden i Karlskrona, även om det varierar över 
året. Karlskronahem och Studentbostäder i Sverige upplever båda ett högt tryck inför höstterminen 
och samtliga studentbostäder hos båda aktörerna är uthyrda. Karlskronahem tillämpar först-till-
kvarn för sina studentbostäder och det är därför svårt att avgöra aktuell kötid, men meddelar att de 
kommer publicera ytterligare studentlägenheter till hösten och efter årsskiftet. 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
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn

I Karlstad är det balans på studentbostadsmarknaden sett över hela året. KBAB har dock haft ett 
överskott av korridorrum under 2020. Både KBAB och Lecab upplever att det är ett högt tryck inför 
terminsstarterna och KBAB räknar med att alla lediga studentbostäder kommer vara uthyrda vid ter-
minsstart. Lecab upplever att söktrycket varit högre i år jämfört med föregående år. KBAB och Lecab 
tillämpar först-till-kvarn på sina studentbostäder och har således ingen kötid. 
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Lönnen Studentbostäder har märkt ett lägre intresse för studentbostäder under vårterminen på 
grund av Covid-19 och universitetets distansundervisning. Inför höstterminen är dock alla student-
bostäder uthyrda och de har flertalet obehandlade intresseanmälningar där studenter efterfrågar 
studentlägenheter.

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
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 24 veckor

I Kiruna är studentbostadsmarknaden fortsatt balanserad. Det kommunala bostadsbolaget Kiruna-
bostäder har emellertid ett visst överskott av studentbostäder. De märker en större efterfrågan vid 
terminsstarterna, men i mitten av terminerna har det funnits lediga studentrum. Just nu är den 
genomsnittliga kötiden för att få en studentbostad 29 veckor, beroende på läge och standard. 

Samtliga av Svenska Studenthus lägenheter är uthyrda till terminsstart, med reservation för att 
ett antal av dem hyrs ut till icke-studenter. Kötiden för att erhålla en studentbostad hos dem är i 
genomsnitt 20 veckor. 

Källa: Kirunabostäder och Svenska Studenthus

LINKÖPING
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 69 veckor

Linköping har fortsatt brist på studentbostäder generellt och läget är som mest ansträngt vid 
terminsstart. Men det förändras under läsåret och under vårterminen bidrar tillgången på lediga 
korridorrum till ett mer balanserat läge. 

Studentbostäder i Linköping upplever ett högt tryck inför höstterminsstarten. För att möta efterfrå-
gan på studentbostäder står 85 nya bostäder i Lambohov färdiga till vårterminen 2021. Till skillnad 
från förra året har det varit färre uppsägningar inför terminsstart, men Studentbostäder i Linköping 
har trots det lika många bostäder som de fördelar i förtur till nyintagna studenter från utanför 
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Linköpings kommun. För att få en bostad hos Studentbostäder krävs i genomsnitt 70 till 85 veck-
ors kötid. Denna siffra är ett snitt vilket innebär att ett flertal studenter fått bostad med 25 till 30 
veckors kötid. Under året blir trycket lägre och på vårterminen finns det lediga bostäder utan kötid, 
framförallt korridorrum. 

Ortens två andra aktörer Heimstaden och ByggVesta upplever att förutsättningarna för 2020 är 
annorlunda till följd av Covid-19. Det är färre internationella studenter som kommer till Linköping 
samtidigt som de nationella studenterna heller inte åker på utbyte och således inte hyr ut sina bo-
städer i andra hand. För Heimstaden har det emellertid lett till att efterfrågan på korridorsboende 
minskat då internationella studenter i större utsträckning efterfrågar billigt boende. 

Den genomsnittliga registreringstiden för att få en studentbostad vid terminsstart hos Heimstaden 
är 35 veckor. För att erhålla ett korridorsrum eller en studentlägenhet hos ByggVesta varierar köti-
den på de olika studentbostäderna. De som får en lägenhet hos ByggVesta har en kötid på mellan 
50 veckor och 214 veckor. 

Källa: ByggVesta, Heimstaden och Studentbostäder i Linköping

LULEÅ
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 21 veckor

Likt tidigare år upplever flera aktörer i Luleå att det är brist på bostäder inför höstens terminsstarten 
och att det därefter blir ett mer balanserat läge under mitten av vårterminen. Under våren har över-
skottet av bostäder sannolikt påverkats av Covid-19 och distansundervisningen, och det återstår 
att se hur situationen utvecklas. Luleå Tekniska Universitet har dessutom tilldelats fler studieplatser 
detta läsår, vilket ökar efterfrågan på bostäder långsiktigt. Bostadsförmedlarna anser dock att stu-
dentbostadsmarknaden i Luleå för närvarande är i balans sett över hela året. 

Den kommunala bostadsförmedlingen Bostad Luleå uppger att de i år har haft fler studentrum och 
studentlägenheter att förmedla till de som står i bostadskön. Anledningen är dels att det kommer 
färre utbytesstudenter och dels att en ny hyresvärd anslutit sig med 200 nyproducerade lägenheter. 
För att få ett korridorsrum hos Bostad Luleå krävs i dagsläget mellan 20-26 veckors kötid och för 
omöblerade lägenheter med eget kök krävs cirka 35 veckors kötid. 

Heimstaden, en annan aktör i Luleå, har inför höstens terminsstart en registreringstid från 4 veckor 
upp till två år, men under lågsäsong kan studenter erhålla bostad direkt. 

Källa: Bostad Luleå, Heimstaden, Rikshem och Lulebo AB
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LUND
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 42 veckor

Sett över hela året har Lund brist på studentbostäder. Det är dock en hel del nyproduktion på gång. 
AF Bostäder har som mål att färdigställa bostäder till 125 studenter per år och totalt i Lund tillkom-
mer nästan 400 nya studentbostäder mellan 2020 och 2022.

AF Bostäder kräver aktiva studier av såväl bostadssökande som boende. Därtill prioriteras nya 
studenter vid varje terminsstart. I år var söktrycket något lägre samtidigt som antalet tillgängliga 
bostäder var något färre. Drygt 600 nya studenter fick en egen studentbostad till terminsstarten. I 
samband med terminsstarten tillfrågas alla nya bostadssökande om sin bostadssituation och hittills 
har alla löst sin bostadssituation, åtminstone kortsiktigt. Bortsett från de cirka 1 000 nya studen-
terna som varje år får en bostad direkt till terminsstarten är kortaste kötiden hos AF Bostäder någon 
enstaka månad. Den genomsnittliga kötiden för de avtal som tecknas är 10 månader för korridors-
rum och 30 månader för lägenhet.

Laurentiistiftelsen, en mindre aktör på orten, tillämpar inget kösystem utan tar in sina sökande på 
referenser. De uppger att de i augusti till september har brist på studentbostäder, men att det under 
resterande läsår är mer eller mindre balans mellan utbud och efterfrågan. 

Studentbostäder i Sverige känner också av det högre trycket inför terminsstart i Lund. De har inför 
starten av höstterminen fått alla sina studentbostäder uthyrda och är fullbelagda under hela läsåret. 
Kötiden för att erhålla en bostad hos dem varierar kraftigt och kan vara allt från fem till 600 dagar. 

Källa: AF Bostäder, Laurentiistiftelsen och Studentbostäder i Sverige

MALMÖ
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 54 veckor

I Malmö råder en viss brist på studentbostäder sett över hela året. I mitten på terminerna går sök-
trycket ner och marknaden blir mer balanserad. 

Det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB uppger att trycket vid terminsstart är extra högt 
och att de då har stor brist på studentbostäder. Studenter som ställt sig i kö först vid antagningsbe-
skedet har inte kunnat få en studentbostad hos MKB i år. MKB:s genomsnittliga kötid har i sommar 
varit över 80 veckor.

En aktör som inte känner av samma brist är Heimstaden som har sina studentbostäder något längre 
från centrum. Vid terminsstart har de balans mellan deras utbud och studenternas efterfrågan och 
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under vårterminen har de överskott på studentbostäder. Heimstaden har haft något färre ansök-
ningar i år till följd av distansundervisning. För att erhålla en studentbostad hos Heimstaden krävs 
en registreringstid på cirka 0–10 dagar. 

Källa: Heimstaden och MKB Fastighets AB

NORRKÖPING
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 7 veckor (fr.o.m. 1 september)

Studentbo i Norrköping anser att läget på studentbostadsmarknaden i stort sett är samma som 
föregående år, med undantaget att det är något färre sökande i år. Den största bidragande faktorn 
till detta är färre internationella studenter till följd av Covid-19. Studentbo anser att det är en bra 
balans mellan tillgång och efterfrågan över året. 

Inför höstterminen, mellan 9 juli – 31 augusti, har de ett först-till-kvarn-system. Under resterande 
del av året tillämpas köpoäng där genomsnittstiden är mellan sex till åtta veckor.

Källa: Studentbo i Norrköping

NORRTÄLJE
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti

Campus Roslagen upplever att situationen inför terminsstarten liknar föregående år och de kom-
mer klara av att uppfylla bostadsgarantin för studerande på Campus Roslagen. Trycket är högre vid 
terminsstart, men i år upplever de generellt ett större överskott av studentbostäder än förgående 
år. Sammanräknat har de balans mellan tillgång och efterfrågan över hela året.

Källa: Campus Roslagen
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PITEÅ
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 0 veckor

Det kommunala bostadsbolaget Pitebo har fortfarande ett överskott på studentbostäder som 
sträcker sig över hela året. De upplever att situationen inför terminsstart är oförändrat från föregå-
ende år och de har just nu ingen kötid på sina 270 studentbostäder. 

Källa: Pitebo

SKELLEFTEÅ
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 0 veckor

Enligt aktörerna i Skellefteå är marknaden balanserad, men efterfrågan varierar stort under året.  
Hos det allmännyttiga bostadsbolaget Skebo är situationen inför terminsstarten oförändrad från 
tidigare år. De uppger att inflyttningarna på grund av Covid-19 har varit utspridda och skett lite 
senare än vanligt. Alla Skellefteås studenter får studentbostad och studenterna är i praktiken garan-
terade studentbostad då efterfrågan inte är större än utbudet. 

Heimstaden understryker den varierande efterfrågan. Innan antagningsbeskedet hade de omkring 
40 studentbostäder lediga, de blev dock uthyrda under terminsstart. Under juli var registrerings-
tiden inte alls lång, från några dagar till några månader. I augusti har det legat på mellan 4 till 100 
veckor i kötid för en bostad. 

Källa: Heimstaden och Skebo

SKÖVDE
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020

Genomsnittlig kötid: Drygt 52 veckor

AB Skövdebostäder och Högskolan i Skövde konstaterade i en gemensam rapport 2015 att det rå-
der brist på studentbostäder. I år anser Skövdebostäder att de skulle kunna hyra ut fler bostäder och 
att det därmed kvarstår en liten brist, även om det verkar lösa sig för de flesta studenter. Skövdebo-
städer bygger just nu 132 nya studentbostäder som är klara för inflyttning höstterminen 2021.
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Situationen inför höstterminen är likvärdig med tidigare år. De som får studentbostad under som-
maren har haft drygt ett års kötid vilket är lite kortare än förra året. Skövdebostäder gjorde om sitt 
kösystem för några år sedan så kan det funnits ett uppdämt behov och att det är lite mer i fas nu.                 

Källa: AB Skövdebostäder

STOCKHOLM
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 88 veckor

Det är fortsatt brist på studentbostäder i Stockholm, men man kan se att kötiden för att få en stu-
dentbostad i Stockholm minskar. Kötiden varierar även kraftigt mellan studentbostäder i centrum 
och de som befinner sig i närförort och ytterstad. Det går att se en tendens till en mer balanserad 
situation i slutet av vårterminen 2020, men det är svårt att avgöra om det är en temporär effekt på 
grund av Covid-19 eller något som håller i sig över tid. 

Marknadens största aktör, Stockholms Studentbostäder, ser en svagt positiv trend på grund av att 
fler studentbostäder byggts de senaste åren. De uppskattar även att de kommer ha ett lite lägre 
söktryck under hösten. Dels på grund av att de har färdigställt fler studentbostäder och dels att 
fler bor hemma när distansundervisningen ökar. Genomsnittstiden för ett korridorrum i maj var 73 
veckor, etta med pentry 104 veckor och större lägenhet 160 veckor. 

Stockholm har flera kommunala bolag som tillhandahåller studentbostäder; Familjebostäder, Stock-
holmshem och Svenska Bostäder. Alla tre förmedlar sina bostäder via Bostadsförmedlingen där man 
kan ställa sig i kö från 18 års ålder. Kötiderna hos dessa aktörer är fortsatt lång. Hos Stockholmshem 
har inga studentbostäder i innerstan hittills förmedlats med en kortare kötid än två år. För närförort 
och ytterstad är tiden kortare, omkring noll till två månader. Den genomsnittliga tiden har gått ner 
från att ha legat på 4,9 år 2019 till att 2020 ligga på 4,6 år. 

Svenska Studenthus, KI Housing, Stockholms universitet och Huge Bostäder AB, upplever en brist 
på studentbostäder i Stockholm. Genomsnittlig kötid hos Svenska Studenthus är 40 veckor och hos 
Huge Bostäder AB är genomsnittet 4,4 år. ByggVesta har det senaste halvåret haft färre som sagt 
upp sina kontrakt och färre som lämnat intresseanmälningar, vilket de kopplar till Covid-19 och 
ökad distansundervisning. De upplever en stor variation på efterfrågan över sina två fastigheter i 
Stockholm, med högt söktryck på den ena och ett lägre tryck på den andra. Men oavsett är efterfrå-
gan hög inför terminsstarten.

Hos Heimstaden varierar det mycket under året, men de upplever generellt sett en brist på student-
bostäder. Under våren kunde man få studentlägenhet direkt bara man uppfyllde kraven, då flera 
lägenheter sades upp i samband med Covid-19. Inför höstterminens start är det hög efterfrågan 
och fler har sökt studentbostad i år än föregående år. Registreringstiden för att få en studentlägen-
het här varierar stort beroende på tiden på året och kan vara allt från någon vecka till några år. 

Källa: AB Familjebostäder, AB Stockholmshem, Bostadsförmedlingen, ByggVesta, Heimstaden, KI 
Housing, Stockholms universitet, Huge Bostäder AB, Proventum, Stockholms Studentbostäder, Svenska 
Bostäder och Svenska Studenthus. 
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SUNDSVALL
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/1 vecka

Mitthem, Sundsvalls kommunala bostadsbolag, har ett överskott på studentbostäder. Inför termins-
starten ser läget ut som under föregående år. Efterfrågan har ökat bland de nationella studenterna, 
men inga utbytesstudenter kommer till Sundsvall i år. Mitthem tillämpar först-till-kvarn och nu inför 
terminsstart har alla som sökt lägenhet och som omfattades av bostadsgarantin fått boende. 

Svenska studenthus är nya i Sundsvall och har enbart en fastighet. Under terminsstarten har de hyrt 
ut alla sina studentbostäder och den korta kötiden på en vecka tros bero på att de är nya i staden.  

Källa: Mitthem AB och Svenska Studenthus

TROLLHÄTTAN
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti

Sett över hela året är det i stort sett balans på studentbostadsmarknaden. Det allmännyttiga 
bostadsbolaget Eidar märker dock att söktrycket på deras bostäder är högre vid terminsstarten 
på hösten. Under våren är det en lägre efterfrågan då antalet studenter som är i behov av bostä-
der minskar. I Trollhättan erbjuder Eidar i samarbete med Trollhättans stad och Studentkåren vid 
Högskolan Väst bostadsgaranti. Därmed finns i nuläget ingen kötid. Kösystemet upprättas först på 
de lägenheter som kommer in för uthyrning senare under terminen, då med en kötid på mellan tre 
till sex månader. De bostäderna söks dock framförallt av hyresgäster som redan har en bostad och 
önskar byta. 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
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UMEÅ 
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 52 veckor

Likt tidigare år är det brist på studentbostäder i Umeå inför höstterminen. Stadens största aktör AB 
Bostaden i Umeå uppger att det är ett högt söktryck på alla deras studentbostäder och de försö-
ker släppa så mycket bostäder som möjligt inför antagningsbeskeden. 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 mellan ett och två år och för att erhålla 
studentlägenhet hos AB Bostaden i Umeå krävs tre till fem års kötid. Stundvis har de haft mellan 40 
till 60 sökande per enkelrum som de haft publicerad på deras hemsida. 

Balticgruppen och Svenska Studenthus känner också av det höga trycket i Umeå och samtliga av 
deras studentbostäder är uthyrda inför terminsstart. Balticgruppen tillämpar först-till-kvarn och har 
föregående år haft inflyttning i nyproduktion och har således fler lägenheter tillgängliga. För att 
erhålla studentbostad hos Svenska Studenthus krävs en genomsnittlig kötid på 53 veckor.

Heimstaden, som är en relativt ny aktör i Umeå, upplever inte riktigt samma brist som de övriga ak-
törerna. Över året har de ett överskott på sina korridorrum och för att erhålla ett rum krävs ofta inte 
någon registreringstid alls. Inför terminsstarten har de upplevt en högre efterfrågan än föregående 
år med 200-300 sökande på rum jämfört med 100-150 sökande förra året samma period. Gällande 
deras studentlägenheter tillämpar de ett system baserat på ett registreringsdatum som inte alltid 
avgörande utan de anpassar sökandes profil med lägenheten och kan således prioritera upp eller 
en ned beroende på vem eller vilka som ska flytta in. 

Källa: AB Bostaden i Umeå, Balticgruppen, Heimstaden och Svenska Studenthus

UPPSALA
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 90 veckor

Uppsala har länge haft stor brist på studentbostäder, men under de senaste åren har en stadig för-
bättring skett med fler bostäder och kortare kötider. Bilden i Uppsala är tudelad; flera aktörer anger 
att det fortfarande är en generell brist på studentbostäder men att det samtidigt har blivit en bättre 
balans om man enbart tittar på segmentet korridorrum. 

Bostadsförmedlingen i Uppsala uppger att efterfrågan på studentbostäder varierar under året. Vid 
terminsstart är det brist och under våren 2020 upplevde de att flera lägenheter som publicerades 
inte ledde till någon förmedling. Det kan dock vara tillfälligt och bero på att många korttidskontrakt 
är i omlopp som inte är attraktiva. 
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Det varierande läget syns i kötiderna för att få en studentbostad via bostadsförmedlingen. Ibland 
räcker det med att stå i kö i några månader, men vid terminsstart krävs längre kötider. Under 2020 
är den genomsnittliga kötiden till en studentbostad 3,4 år. För korridorrum är samma siffra 1,9 år, en 
siffra som varierar från 1,2 år i juni till 2,6 år i augusti. Hos Uppsala Bostadsförmedling kan man ställa 
sig i kö från 16 år och man behåller sin kötid under tiden man bor i studentbostad.  

Uppsalas största aktör Studentstaden/Uppsalahem uppger att de ökade utbildningsplatserna 
medför fler bostadsökande och svårare att få bostad i samband med terminsstart. Hos Heimsta-
den är registreringstiden för att erhålla ett studentrum sex månader vid terminsstart men under 
resterande tid på året runt tre månader. Svenska Studenthus, en ny aktör i Uppsala, upplever en 
stor efterfrågan på studentbostäder, men med anledning av att de är nya med ett nytt kösystem är 
kötiden för deras bostäder fortfarande relativt kort. 

I Uppsala finns det även flera stiftelser som erbjuder studentbostäder och där kan kötiden vara 
något kortare. Stiftelsen Norrlandsgårdarna, som förvaltar bostäder åt flera nationsbostadsstiftelser, 
uppskattar att Covid-19 kommer påverka situationen då fler blir antagna till universitetet. För att 
få boende hos Stiftelsen Norrlandsgårdarna är kötiden för ett rum en termin och för lägenheter 9 
till 10 terminer. Hos Stiftelsen Östgötagården upplever man inte alls samma efterfrågan som vid 
tidigare terminsstarter. Det är fortfarande ett högt tryck, men sökande tenderar att få en studentlä-
genhet under året. Kötiden är en termin för korridorsrum och 2,5–4 år för lägenhet. 

Källa: Bostadsförmedlingen Uppsala, Heimstaden, Svenska Studenthus, Studentstaden/Uppsalahem, 
Stiftelsen Norrlandsgårdarna, och Stiftelsen Östgötagården.

VARBERG
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

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, det vill säga att det är många sökande inför terminsstart. 

Campus Varberg, som sköter uthyrningen av studentbostäder i Varberg, håller med om att läget är 
balanserat. Aktörerna kan inte ange kötid, men menar att kötiden för att erhålla en studentlägenhet 
inte är särskilt lång.

Källa: Campus Varberg och Varbergs Stenfastigheter
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VISBY
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020  

Genomsnittlig kötid: 130 veckor

Gotlandshem i Visby är i full gång med fördelningen av studentlägenheterna inför höstens termins-
start. Likt tidigare år är trycket inför höstterminen högt, men sett över hela året är det balans på 
studentbostadsmarknaden. De studentlägenheter som förmedlades till höstterminen blev uthyrda 
med en kötid på två till tre år. 

Källa: AB Gotlandshem

VÄSTERÅS
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti

Både nu inför terminsstart och över hela året är studentbostadsmarknaden i Västerås i balans 
och likt tidigare år kan de upprätthålla bostadsgarantin. Bostad Västerås, som förmedlar stadens 
studentbostäder, har erbjudit samtliga studenter som sökt bostad en bostad inom tidsramen för 
bostadsgarantin. Det finns även bostäder kvar som kan erbjudas till studenter som inte omfattas 
av bostadsgarantin. De upplever dock en ökad efterfrågan på studentbostäder i år jämförelse med 
tidigare år.

Källa: Bostad Västerås

VÄXJÖ
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 81 veckor

Jämfört med tidigare år, då trycket varit högt inför både höst- och vårterminer, är det i år en mer 
balanserad marknad i Växjö. Under året finns till och med tendens till överskott. Förändringen tros 
vara en följdeffekt av Covid-19. Hos det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder samt Boplats i 
Växjö uppskattas den genomsnittliga kötiden till knappt två år, men trots det finns i nuläget lediga 
studentbostäder hos Växjöbostäder. En nyare aktör på marknaden, Studentbostäder i Sverige, kän-
ner av ett högt tryck inför höstterminen, men har svårt att ange aktuell kötid då de nyligen börjat 
tillämpa ett nytt kösystem. 
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Heimstaden upplever också att det är balans på studentbostäder. Under första delen av 2020 
var efterfrågan något lägre, men under augusti ökade trycket kraftigt. Just nu finns dock lediga 
bostäder även hos Heimstaden. Svenska Studenthus har fått alla sina studentbostäder uthyrda. De 
förvärvade ett kombinerat studentboende/hyresrättshus under våren där alla hyresgäster fortsätter 
bo enligt tidigare avtal och de har endast haft ett fåtal lediga bostäder, vilket gör att kötiden kan bli 
något missvisande med ett genomsnitt på 200 dagar. 

Källa: Boplats i Växjö, Heimstaden, Svenska Studenthus, Studentbostäder i Sverige och Växjöbostäder AB

ÖREBRO
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: 47 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 termi-
nerna. Det kommunala studentbostadsföretaget Örebrobostäder AB anser att trycket inför termins-
start är högre i år i jämförelse med föregående år och för att erhålla en studentbostad hos Örebro-
bostäder krävs i genomsnitt cirka två år och minst tio månaders kötid. 

Svenska Studenthus har inför terminsstart hyrt ut alla sina studentbostäder. De upplever att 
efterfrågan är stor på de bostäder som lagts ut som lediga och det krävs i genomsnitt ett år för att 
erhålla en studentbostad. 

Källa: Svenska Studenthus och Örebrobostäder AB

ÖSTERSUND
 Jul - Sep 2019      Okt - Dec 2019      Jan - Mar 2020      Apr - Jun 2020 

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn/Bostadsgaranti

I Östersund är studentbostadsmarknaden i balans över året. För det kommunala bostadsbolaget 
Östersundshem ser situationen inför höstterminsstarten bra ut. I normala fall tillämpar Östersunds-
hem först-till-kvarn på sina bostäder, men det har varit fler uppsägningar under vårterminen än 
vanligt vilket har lett till att alla som ansökt om studentbostad enligt bostadsgarantin har fått ett 
boende. De upprättar en tillfällig kö i samband med terminsstart då trycket är extra högt. Då er-
bjuds nyintagna studenter som ansöker om bostad innan den 10 augusti bostadsgaranti. Förra året 
hade alla i kön blivit tilldelad bostad innan terminsstart och samma situation uppstod 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 bo-
städer 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. 

I år gör bostadsaktörerna även en bedöming av läget kvartalsvis utifrån brist, balans och överskott 
för att nyansera bilden över året. Här, precis som i den årliga bedömningen, gör vi en jämkning av 
olika aktörer, lägen och bostadstyper för att få en så representativ bild som möjligt.

Kötider
När vi redovisar kötider visar vi den genomsnittliga kötid som krävs för att få en bostad inför höst-
terminsstarten, alltså inte den kortaste. Kötiderna är baserade på studentbostadsföretagens rap-
porter under perioden 6-26 augusti 2020, 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 företa-
gen. 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 när man får 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 stu-
dentbostäder, och tvärtom. Däremot kan det vid jämförelse med föregående år ge en indikator på 
förändringar på marknaden. 
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