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1. Fortsatt högt tryck inför höstterminen  
• En högre andel jämfört med i fjol anger att de 

upplever en oförändrad efterfrågan på studentbos-
täder inför årets höstterminsstart. 71 procent spår 
en oförändrad efterfrågan jämfört med samma tid i 
fjol och nästan hälften upplever att efterfrågan varit 
oförändrad de senaste tre åren. Det är också färre – 26 
procent jämfört med 43 procent i fjolårets enkät – som 
i årets undersökning upplever en ökad efterfrågan de 
senaste tre åren. Samtidigt är det en större andel som 
anger minskad efterfrågan över de tre senaste åren, 
jämfört med förra årets enkät.

• På de större studieorterna är efterfrågan stabilt hög. 
De flesta upplever antingen oförändrad eller ökad 
efterfrågan.

• Bland de mindre studieorterna varierar det mer hur 
man upplever att efterfrågan har förändrats. Merparten 
anger dock oförändrad efterfrågan de senaste tre åren.
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Kommentar
Det är fortsatt högt tryck på studentbostadsmarkna-
den och de största förändringarna syns på längre sikt. 
Fler upplever nu, jämfört med tidigare, att efterfrågan 
är oförändrad över de senaste åren. Det innebär i de 
flesta fall att efterfrågan har stabiliserats på en hög 
nivå. I storstäderna Stockholm och Göteborg har efter-
frågan ökat de senaste åren. Förändringar i efterfrågan 
på studentbostäder varierar bland annat med utbygg-
nad och nedskärningar av utbildningar, den allmänna 
konjunkturen och läget på övriga bostadsmarknaden.

Trycket på studentbostäder är som störst i samband 
med höstterminsstarten. För att tillgodose efterfrågan 
behöver det byggas fler studentbostäder, men det 
krävs också andra åtgärder. Ett nära samarbete mellan 
kommun, lärosäten, studentorganisationer och bo-
stadsaktörer underlättar både samordningen och möj-
ligheterna att ordna tillfälliga boenden. Att reformera 
hyreslagen för att säkra rörligheten på marknaden och 
möjliggöra för nya boendekoncept som kan bidra vid 
efterfrågetoppar är också viktigt. 

Förändring syns på längre sikt
Fråga: Hur tror ni efterfrågan på studentbostäder 
ser ut vid höstterminsstarten i år jämfört med 2018?

Fråga: Hur har efterfrågan på era studentbostäder 
förändrats de senaste tre åren?
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Kommentar 
Kötider är ett intressant men svårarbetat nyckeltal, då 
tilldelningen av bostäder varierar stort mellan olika ak-
törer och därigenom också om och hur man tillämpar 
kösystem. Inom ett företag varierar också kötiderna 
mellan olika bostadstyper. Därför fokuserar vi i denna 
undersökning på att mäta förändringarna hos respek-
tive företag, för att få uppfattning om trenderna. 

Årets undersökning visar att de flesta upplever en 
oförändrad efterfrågan och oförändrade kötider. 
Att efterfrågan på många håll är stabilt hög, gör det 
svårt att minska kötiderna. Två viktiga verktyg för att 
kunna frigöra fler bostäder i rätt tid är studiekontroller 
och nybyggnation. Idag är studiekontroller en alltför 
resurskrävande del av studentbostadsföretagens verk-
samhet. Genom att möjliggöra för studentbostads-
företag att ta del av studieresultat direkt, via Ladok, 
skulle arbetet effektiviseras. Det skulle kvalitetssäkra 
processerna och innebära resursbesparingar. 

2. Majoriteten ser en oförändrad kötid
• Tre av fem ser en oförändrad kötid under juni jämfört 

med samma period 2018. Elva procent upplever att 
kötiden är kortare i år och endast åtta procent upple-
ver att den är längre. 

• En femtedel av de som upplever att efterfrågan mins-
kat de senaste tre åren har i år också kortare kötider 
i jämförelse med i fjol. Övriga ser ingen förändring i 
kötid. 

• Knappt fyra av fem av de som upplever en oförändrad 
efterfrågan i jämförelse med förra året har också en 
oförändrad kötid. Även bland de som ser en oföränd-
rad efterfrågan under de tre senaste åren har majorite-
ten en oförändrad kötid. Ingen av dessa aktörer anser 
att kötiden blivit längre.
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Liten förändring i kötider
Fråga: Hur ser kötiden ut hos er idag jämfört med 
samma tidpunkt förra året, det vill säga juni 2018?

Så här har kötiden förändrats hos de som upplever 
oförändrad efterfrågan jämfört med i fjol.
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BRIST
BALANS
ÖVERSKOTT

Färre orter med brist

Bilden kommer från Studboguiden 2018 och visar andelen orter med brist, balans och överskott sett över hela året, samt 
läget på respektive ort. Trenden de senaste åren är att fler orter anger balans och färre brist. 
 
Studboguiden syftar till att beskriva studentbostadsmarknaden över ett helt år, och landets studentbostadsaktörer får 
svara på frågan om de har brist, balans eller överskott på studentbostäder i förhållande till efterfrågan sett över hela året.

BRIST
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Piteå

Norrtälje

Sundsvall

Umeå

Östersund

Kiruna

Borlänge

Borås

Örebro

Halmstad

Norrköping

Visby

Helsingborg

Västerås

Jönköping

Karlstad

Trollhättan

Karlshamn

Varberg

Luleå

Stockholm

Gävle

Uppsala

Falun

Kalmar

Göteborg

Malmö

Lund

Skövde

Växjö

Eskilstuna

Linköping

Karlskrona
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Källa: Studoguiden 2018
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3. Bostadsgarantin i de flesta fall begränsad
• I årets enkät är det knappt var tredje aktör som anger 

att de har bostadsgaranti. I de flesta fall gäller garantin 
specifika grupper av studenter, till exempel nyantagna 
eller avgiftsskyldiga studenter, men den kan också 
vara mer generell. 

• Samtliga som erbjuder bostadsgaranti tror att de kom-
mer att kunna hålla den, men ett par aktörer uttrycker 
att det alltid är en osäkerhet om det kommer att gå.
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Kommentar 
I år är det något fler som anger att de har bostadsga-
ranti jämfört med de senaste årens undersökningar. 
Det beror troligtvis på att sammansättningen av 
respondenter varierar med åren. Vi märker ingen 
generell ökning i hur många företag som erbjuder 
bostadsgaranti.

Det är främst kommunala bostadsbolag på mindre stu-
dieorter och lärosätesaktörer som erbjuder bostads-
garanti. De flesta bostadsgarantier avser en viss grupp 
studenter och innefattar ofta alla typer av boende, från 
studentbostad till inneboende och andrahandslös-
ningar. Fokus är då på att hitta ett temporärt boende 
tills trycket på studentbostäder vid terminsstart lagt 
sig och fler studentbostäder blir tillgängliga.

Bostadsgaranti vanligast  
på mindre studieorter

Fråga: Har ni bostadsgaranti?

Bostadsgarantin hålls  
där den finns 

Fråga: Kommer ni klara av att hålla er bostadsgaranti?

32% 68% 100% 0%
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Om rapporten
Studentbostadsföretagens lägesrapport om efterfrågan ger 
en snabb inblick i rådande läge på studentbostadsmarkna-
den, både hur efterfrågan ser ut idag och om det förändrats 
de senaste åren. Det är med andra ord en temperaturmätning 
av läget inför antagningsbeskeden och höstterminsstarten. 

Resultatet baseras på en enkät som gått ut till 62 av våra 
medlemsföretag. Svarsfrekvensen är 64 procent. Enkäten 
skickades ut den 27 maj och avslutades den 12 juni.  Respon-
denterna har utgått från läget i respektive företag.  

Kontakta oss om du har några frågor
stina@studentbostadsforetagen.se
031 - 780 45 72


