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PANDEMI OCH NYPRODUKTION GER
FLER TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER
I årets rapport ser vi ett skifte när antalet orter med överskott för första gången är fler än antalet
orter med brist. Anledningarna är flera; dels att byggtakten i studentbostadsbranschen varit hög
de senaste åren, men också att pandemin skapat en lägre efterfrågan på studentbostäder i och
med distansstudier och färre internationella studenter. Precis som läsåret 2020/2021 är osäkerheten inför kommande läsår stor, och hur marknaden reagerar efter pandemin återstår att se.
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STORA SKILLNADER ÖVER ÅRET
Nedan är en redovisning av hur studentbostadsaktörerna upplevde läget kvartalsvis under läsåret
2020/2021. Sammanställningen visar på en stor variation under året och att svårigheter att få bostäder vid terminsstart inte innebär en brist över hela året.
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ORT

Färg indikerar läget över hela året

Jul - Sep 2020

Färg indikerar läget kvartalsvis läsåret 2020/2021

= BRIST
= BALANS
= ÖVERSKOTT

BORLÄNGE
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 0 veckor
Borlänge har ett överskott på studentbostadsmarknaden sett över hela året. Stora Tunabyggen
anger att det likt föregående år finns lediga bostäder inför höstens terminsstart, vilket påverkas av
Covid-19. I nuläget är det i princip ingen kötid alls på studentbostäder.
Källa: AB Stora Tunabyggen

BORÅS
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn
AB Bostäder i Borås upplever en brist på studentbostäder sett över hela året, med undantag för sen
vår och sommar då det råder ett överskott. Sagahem upplever balans på studentbostadsmarknaden sett över hela året då samtliga sökande hittar ett boende till slut, men de har haft ett överskott
på studentbostäder under slutet av 2020 och början av 2021 till följd av Covid-19.
Både AB Bostäder i Borås och Sagahem har samtliga av sina objekt uthyrda inför höstens terminsstart och AB Bostäder i Borås upplever att de har kunnat erbjuda fler objekt till svenska studenter
i år, men ser en ökning av internationella studenter jämfört med 2020. Varken AB Bostäder i Borås
eller Sagahem har något kösystem, utan använder sig av först-till-kvarn.
Källa: AB Bostäder i Borås och Sagahem
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ESKILSTUNA
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först-till-kvarn
Precis som föregående år har Eskilstuna balans på studentbostadsmarknaden sett över hela året.
Inför höstens terminsstart har Bostad Eskilstuna, som förmedlar stadens studentbostäder, kunnat
erbjuda bostäder till alla som omfattas av bostadsgarantin. Utöver dessa bostäder finns ytterligare
några lediga studentbostäder som har inflyttning inom de närmsta tre månaderna. På grund av
Covid-19 och distansstudier vid Mälardalens högskola hade Bostad Eskilstuna ett överskott av studentbostäder under vårterminen 2021.
Källa: Bostad Eskilstuna

FALUN
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 21,8 veckor*
Det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden upplever en balans mellan inkommande studenter
och tillgängliga studentbostäder över hela året. Terminsstarten i år har känts mer förutsägbar än
2020, men inte som före pandemin. 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

GÄVLE
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 0 veckor
Det allmännyttiga bostadsbolaget Gavlegårdarna i Gävle har under de senaste fem åren gått från
underskott till balans, men har just nu ett överskott på studentbostäder. Överskottet beror bland
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annat på Covid-19 med distansstudier och ett minskat antal internationella studenter, men kan
även bero på en nybyggnation av studentbostäder i Gävle. Det finns även vakanser inför höstens
terminsstart och det är därför ingen kötid i nuläget. Trenden visar dock att studentbostadsmarknaden är i balans.
Källa: AB Gavlegårdarna

GÖTEBORG
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 90 veckor
SGS Studentbostäder, Chalmers Studentbostäder och Studentbostäder i Norden anser att det är
brist på studentbostäder i Göteborg och söktrycket inför terminsstarten är, precis som föregående
år, extra högt. SGS Studentbostäder har upplevt balans på sina studentbostäder under våren, vilket
är en följdeffekt av Covid-19 och distansstudier.
SGS Studentbostäder har en kötid motsvarande 1,5 år för korridorrum. Kötiden för lägenheter varierar beroende på om lägenheten ligger i eller utanför centrum. En lägenhet utanför centrum har en
kötid motsvarande 2 till 3 år och en lägenhet i centrum har en kötid motsvarande 4 till 5 år, vilket är
en lika lång kötid som föregående år.
Chalmers Studentbostäder öronmärker 100 lägenheter inför terminsstart till förstaårsstudenter som
ska läsa på Chalmers. I år har söktrycket på studentlägenheter ökat från föregående år och kötiden
motsvarar i nuläget cirka 2,5-3 år. Studentbostäder i Norden AB kan inte ange aktuell kötid då de
inte har något eget kösystem och förmedlar studentbostäder via HomeQ.
Under 2022 planeras nästan 700 studentbostäder färdigställas i Göteborg, och ytterligare totalt 600
tillkommer under 2023 och 2024.
Källa: SGS Studentbostäder, Chalmers Studentbostäder och Studentbostäder i Norden AB

HALMSTAD
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 17 veckor/Lottning
Det är balans på studentbostadsmarknaden i Halmstad sett över hela året, med en ökad efterfrågan
på studentbostäder vid terminsstarterna. Det kommunala bostadsbolaget Halmstads Fastighets
AB (HFAB) upplever att det varit ett kortare söktryck på studentbostäder de två senaste åren jämför
med tidigare år, men ser i år ett ökat söktryck inför terminsstarten. HFAB har i nuläget en kötid på
lottningar på cirka 14 veckor och en kötid sett till både lottningar och köpoäng på 18 veckor.
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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.
Under våren ser HSK alltid ett överskott av korridorrum, vilket även det tros bero på att studenter
hellre vill bo i lägenhet. 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 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn
I Helsingborg råder det balans på studentbostadsmarknaden sett över hela året, men till skillnad
från föregående år finns det fortfarande lediga studentbostäder inför höstens terminsstart. Helsingborgshem har cirka fem lägenheter som är outhyrda inför terminsstarten, men de tror att dessa
kommer bli tilldelade inför inflyttningen i början på september. Det lilla överskottet beror troligtvis
på effekterna av pandemin med distansstudier vid Campus Helsingborg.
I Helsingborg finns inget kösystem för studentlägenheter, utan marknadens största aktör, Helsingborgshem, har två större släpp i samband med första och andra antagningen och då tillämpas
först-till-kvarn.
Källa: Helsingborgshem och Helsingborgs stad

JÖNKÖPING
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 0 veckor
Läget på studentbostadsmarknaden i Jönköping ser olika ut för olika aktörer. Den allmännyttiga
aktören Vätterhem uppger ett överskott på studentbostäder, som troligtvis beror på att det byggts
många nya lägenheter och rum i Jönköping. Jönköping University upplever en balans med visst
överskott på studentbostadsmarknaden sett över hela året, men de anger precis som Vätterhem
att söktrycket ökar inför terminsstarterna. Inför höstens terminsstart har söktrycket ökat från både
nationella och internationella studenter jämfört med höstterminen 2020. Brandtornet har alltid
efterfrågan på sina studentlägenheter som ligger centralt i Jönköping och de uppger därför ett
underskott på studentlägenheter sett över hela året.
8

STUDBOGUIDEN 2021
Brist
Balans
Överskott

Vätterhem har ett kösystem med köpoäng, där poängen är viktiga för lägenheter. Korridorrum
tilldelas så långt det räcker och i dagsläget har de ett 40-tal vakanta rum fram till september. Brandtornet hyr ut studentlägenheter genom Studbo som drivs av Jönköping University och har inget
eget kösystem. Jönköping University kan inte uppge en genomsnittlig kötid då kötiderna varierar
kraftigt beroende på boendetyp, läge och vilken tid som boendet ligger ute för uthyrning.
Källa: Vätterhem AB, Brandtornet och Jönköping University

KALMAR
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Det allmännyttiga bostadsbolaget och ortens största studentbostadsaktör Kalmarhem har haft ett
överskott på lägenheter det senaste året på grund av Covid-19. Men i samband med årets läsårsstart och pågående bostadsgaranti upplever de nu en mer balanserad marknad sett över hela året.
Trycket på studentbostäder är högre i år jämfört med 2020 eftersom Linnéuniversitetet återigen
öppnar för campusstudier. Nyantagna vid Linnéuniversitet har en bostadsgaranti hos Kalmarhem.
Källa: Kalmarhem AB

KARLSHAMN
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Likt föregående år upplever Karlshamnsbostäder AB ett överskott på studentbostäder. Inför höstens
terminsstart står ett högre antal av Karlshamnsbostäders studentrum tomma jämfört med föregående år. Då Karlshamnsbostäder har bostadsgaranti för studenter i Karlshamn måste de ha en liten
överkapacitet. I nuläget har de dock kapacitet för att även kunna stötta studentkåren i Karlskrona
med bostäder.
Källa: Karlshamnsbostäder AB
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KARLSKRONA
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn
Sett över hela året är det balans på studentbostadsmarknaden i Karlskrona, även om det varierar
över året. Karlskronahem och Studentbostäder i Norden AB upplever båda ett högt tryck inför
höstterminen och samtliga studentbostäder hos Karlskronahem är uthyrda. Karlskronahem til�lämpar 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 Norden AB kan heller inte ange aktuell kötid då de inte har något eget kösystem
och förmedlar studentbostäder via HomeQ.
Källa: AB Karlskronahem och Studentbostäder i Norden AB

KARLSTAD
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn
KBAB upplever balans på studentbostadsmarknaden sett över hela året i vanliga fall, men i år har
läget varit exceptionellt på grund av Covid-19 och de har haft ett överskott på studentbostäder. Lecab upplever att läget för studentbostäder sett över hela året har legat någonstans mellan brist och
balans, där marknaden börjar bli allt mer balanserad. Studentbostäder i Norden upplever att det
var en brist på studentbostäder under hösten men ett överskott under våren på grund av distansstudierna.
Likt tidigare år har söktrycket ökat inför höstens terminsstart och samtliga studentlägenheter har
blivit uthyrda. Lecab upplever att söktrycket varit högre inför årets terminsstart jämfört med föregående år och många av deras studentlägenheter tillsattes innan första antagningsbeskedet. Lecab
har även haft ett högre söktryck inför höstens terminsstart jämfört med våren 2021. Likt föregående
år upplever även Studentbostäder i Norden ett högt söktryck på studentbostäder inför höstens
terminsstart.
Både KBAB och Lecab tillämpar först-till-kvarn och har således ingen kötid på sina studentbostäder.
Studentbostäder i Norden har inget eget kösystem och förmedlar studentbostäder via HomeQ.
Källa: KBAB, Lecab och Studentbostäder i Norden AB
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KIRUNA
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 29 veckor
Det kommunala bostadsbolaget Kirunabostäder upplever att situationen gällande studentbostäder
liknar förra året. De upplever en balans, men har emellertid ett visst överskott av studentbostäder.
De märker att efterfrågan på studentbostäder ökar vid terminsstart.
Källa: Kirunabostäder

LINKÖPING
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 51 veckor
Marknaden i Linköping är enligt stadens studentbostadaktörer både i balans och med brist, beroende på vilken typ av studentbostad studenterna efterfrågar. Studentbostäder i Linköping upplever
att det är brist på lägenheter och balans på korridorrum sett över hela året. Heimstaden har samma
bild av marknaden medan Byggvesta upplever balans på studentbostäder sett över hela året.
På grund av distansstudier har det varit ett överskott på marknaden under vårterminen och vakanser på korridorrum, men som föregående år ökar söktrycket inför terminsstart. Trots att situationen
inför höstens terminsstart liknar föregående år, ser Studentbostäder i Linköping en trend att det
krävs färre köpoäng till årets terminsstart jämfört med föregående år. Dock har det under året
tillförts 500 nya studentbostäder till Linköping, vilket kan påverka detta. Byggvesta, som är en av de
aktörer som färdigställt studentbostäder det senaste året, upplever ett något kortare söktryck inför
höstens terminsstart än förra året.
Studentbostäder i Linköping har en kötid på cirka 64 veckor för ett korridorrum och cirka 157
veckor för en lägenhet. Byggvesta och Heimstaden har i nuläget en kötid på cirka 4 till 8 veckor för
en studentbostad.
Källa: Studentbostäder i Linköping, Byggvesta och Heimstaden

11

STUDBOGUIDEN 2021
Brist
Balans
Överskott

LULEÅ
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 22 veckor
Likt tidigare år upplever flera aktörer i Luleå att det är brist på studentbostäder inför höstens terminsstart och att det därefter blir ett mer balanserat läge in på hösten. Under våren har det till och
med varit ett överskott på studentbostäder, vilket sannolikt påverkats av Covid-19 och distansundervisningen. Luleås tekniska universitet anger att den övergripande balansen, förutom Covid-19,
också beror på att det tillkommit fler studentbostäder de senaste åren. Nu har de dock fått utökade
utbildningsplatser från regeringen, vilket kommer innebära att fler studenter kan antas till studier
vid Luleås tekniska universitet och därmed behöver ett studentboende.
Inför årets höstterminsstart upplever både Lulebo och Rikshem ett högre söktryck jämfört med
tidigare år, vilket kan bero på att det föregående år kom ett färre antal internationella studenter på
grund av Covid-19. Heimstaden har haft något färre sökande i år jämfört med föregående år, vilket
beror på att de har haft fler studentbostäder att förmedla i år. Luleås tekniska universitet anger en
liknande situation inför höstens terminsstart med tidigare år, där studenter som inte stått i bostadskön en längre tid har svårt att få boende. Studentbostäder i Norden upplever ett högt söktryck på
samtliga områden inför höstens terminsstart.
Lulebo har olika kötider beroende på vilken typ av boende det rör sig om. För studentrum i korridor
motsvarar kötiden cirka 3-6 månader och för studentlägenheter är kötiden 1,5-3 år. Heimstaden har
en kötid som motsvarar 6-12 månader och Rikshem har en kötid motsvarande cirka 50 veckor.
Källa: Heimstaden, Studentbostäder i Norden AB, Lulebo AB, Rikshem, Aulis Polstjärnan AB och Luleås
tekniska universitet

LUND
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 40 veckor
Sett över hela året har Lund brist på studentbostäder, men det är en hel del nyproduktion på gång.
I år färdigställs 137 nya studentbostäder och framtill 2024 finns planer på drygt 1 000 ytterligare
studentbostäder.
Hos AF Bostäder var söktrycket i år detsamma som tidigare år, bortsett från 2020 då söktrycket var
lägre. Drygt 700 nya studenter fick en egen studentbostad till terminsstarten via novischlotteriet. 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 studenterna 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 korridorrum och 30 månader för lägenhet.
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Laurentiistiftelsen, som är en mindre aktör på orten, upplever ett högre söktryck inför höstens
terminsstart än någonsin tidigare. Laurentiistiftelsen har ingen kötid utan tar in sina sökande på
lämplighet för deras kyrkliga studenthem.
Studentbostäder i Norden AB känner också av det höga söktrycket inför höstens terminsstart och
upplever en brist på studentbostäder i Lund sett över hela året. Studentbostäder i Norden AB har
inget eget kösystem, utan förmedlar studentbostäder via HomeQ.
Källa: AF Bostäder, Laurentiistiftelsen och Studentbostäder i Norden AB

MALMÖ
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 75 veckor
I Malmö råder det brist på studentbostäder sett över hela året och läget blir mer ansträngt inför
terminsstart då trycket på studentbostäder ökar.
Det kommunala bostadsbolaget MKB Fastighets AB har under sommaren använt nya uthyrare samt
digitaliserat statistiken för kötiden, vilket innebär att de inte kan göra en jämförelse med tidigare
terminsstart förrän efter sommaren. MKB Fastighets AB har även hyrt ut ett nyproducerat hus under
sommaren, vilket inneburit att de kunnat släppa 50 procent fler lägenheter jämfört med föregående
sommar.
MKB Fastighets AB hade en kötid innan sommaren som motsvarade ungefär 75 veckor och kan se
en successiv ökning av kötiderna över tid under de senaste åren. Kötiderna brukar halveras under
hösten och våren, men i år har kötiden varit kort under hösten och tidig vår för att sedan vara lång
under senvåren. Den långa kötiden på senvåren detta år beror delvis på ett mindre utbud och delvis
på intern omflyttning mellan studentboenden, vilket genererar längre kötider. Covid-19 har inte
påverkat kötiderna nämnvärt, utan det är enstaka kollektiva lägenheter som påverkats.
Under året färdigställs cirka 100 nya studentbostäder i Malmö och under 2023 förväntas ytterligare
580 studentbostäder tillkomma.
Källa: MKB Fastighets AB och Heimstaden
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NORRKÖPING
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 6 veckor
Studentbo i Norrköping anser att läget på studentbostadsmarknaden är i balans sett över hela året,
men har upplevt ett större överskott jämfört med föregående år, främst under vårterminen. Inför
höstens terminsstart har Studentbo i Norrköping en god balans där alla sökande har fått ett rum
eller en lägenhet. De har hyrt ut 265 rum de senaste fyra veckorna och har endast två rum kvar. Köpoäng gäller endast mellan september och juni (det vill säga först till kvarn under juli och augusti)
och den genomsnittliga kötiden motsvarar 6 veckor.
Källa: Studentbo i Norrköping

NORRTÄLJE
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 0 veckor
Campus Roslagen upplever att åtgången av studentbostäder inför terminsstarten liknar föregående
år och de har ett överskott av bostäder sett över hela året.
Källa: Campus Roslagen

PITEÅ
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 0 veckor
Det kommunala bostadsbolaget Pitebo har ett fortsatt överskott på studentbostäder sett över hela
året. Likt tidigare år upplever de att situationen inför terminsstart är oförändrad med ett överskott
och i princip ingen kötid.
Källa: Pitebo
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SKELLEFTEÅ
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Till skillnad från föregående år upplever Heimstaden ett överskott av studentbostäder i Skellefteå
över hela året. Heimstaden understryker den varierande efterfrågan. Innan antagningsbeskedet
hade de omkring 40 studentbostäder lediga, som dock blev uthyrda under terminsstart. Heimstaden använder bostadsgaranti och har därför ingen kötid.
Heimstaden håller på att gradvis avveckla sina studentbostäder i Skellefteå i takt med att det kommunala bostadsbolaget bygger nya studentboenden och studenter hänvisas nu dit istället.
Källa: Heimstaden

SKÖVDE
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 38 veckor
Sett över hela året bedömer Skövdebostäder att är näst intill balans på studentbostadsmarknaden i
Skövde, men flaggar för att detta kan vara en följdeffekt av Covid-19. Inför höstens terminsstart har
132 nya lägenheter tillförts, vilka har tagits emot positivt av marknaden. Likt föregående år är söktrycket inför terminsstarten högt.
Kötiden hos Skövdebostäder varierar beroende på vilken typ av bostad man söker, men den genomsnittliga kötiden i nuläget är cirka 38 veckor. Den kortaste kötiden har varit 6 dagar och den längsta
har varit cirka 159 veckor. Dock kan även boende med kontrakt stå i Skövdebostäders kö, vilket innebär att den som har haft köpoäng som motsvarar 159 veckor inte behöver ha varit utan bostad.
Källa: AB Skövdebostäder
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STOCKHOLM
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 79 veckor
Bilden av läget på studentbostadsmarknaden i Stockholm är tudelad; de flesta av aktörerna upplever en fortsatt brist på studentbostäder i Stockholm, medan några aktörer anger balans/överskott
på studentbostäder sett över hela året. Till stor del beror efterfrågan på studentbostäder i Stockholm på läget, studentbostäder i mer perifera lägen har oftare kort eller obefintlig kötid medan mer
centrala lägen har hög efterfrågan.
Stockholms universitet uppger att antalet studenter vid Stockholms universitet ökar och under
flera år har flertalet studentbostäder tillkommit. Fram till 2024 beräknas ytterligare 5 400 studentbostäder stå klara. Marknadens största aktör, Stockholms Studentbostäder, ser en positiv trend från
tidigare års terminsstarter med kortare kötider. Den genomsnittliga kötiden hos Stockholms Studentbostäder är cirka 18 månader. Kötiden varierar beroende på vilken bostadstyp det rör sig om.
Ett korridorrum har en kötid motsvarande cirka 5,5 månader, vilket är en halvering mot föregående
år. Lägenheter och studentettor har en större efterfrågan och har en kötid motsvarande drygt 2 år.
Svenska Bostäder, ett av Stockholms kommunala bostadsbolag, upplever att läget på studentbostadsmarknaden ligger någonstans mellan balans och brist i dagsläget. De menar att efterfrågan
och kötiderna varierar beroende på läge och bostadstyp, men de ser en fortsatt stadig efterfrågan
på studentlägenheter. Svenska Bostäder har förmedlat en nyproduktion under sommaren som
fortfarande annonseras och de upplever en stadig efterfrågan även där.
Både Huge Bostäder och Proventum upplever ett överskott på studentbostäder och har fler vakanta
bostäder inför höstens terminsstart jämfört med föregående år. Huge Bostäder har en genomsnittlig kötid motsvarande 5,2 år och Proventum har ingen kötid.
Stockholms universitet hyr endast ut bostäder till internationella studenter och har därför sett följdeffekter på söktrycket inför höstterminen 2020 och vårterminen 2021 från Covid-19. Inför höstens
terminsstart har de ett rekordhögt antal bostadsansökningar och har där av en brist på studentbostäder.
JM AB har en liknande situation som tidigare år inför höstens terminsstart. De har haft ett antal
uppsägningar inför vårterminens slut och bostäderna har snabbt tilldelats nya hyresgäster. Kötiden
för en studentbostad hos JM AB motsvarar 3,8 år.
För studentbostäder förmedlade genom Stockholms bostadsförmedling, har den genomsnittliga
kötiden för studentlägenheter sjunkit under 2021 jämfört med 2020, från 5,2 år till 4,7 år. För enbart
korridorrum har den sjunkit från 3,7 år till 2,4 år. Bostadsförmedlingen förmedlar bland annat studentbostäder för de allmännyttiga bolagen, men även en rad privata aktörer.
Källa: Stockholms Studentbostäder, Huge Bostäder AB, Proventum, Stockholms universitet, AB Stockholmshem, Svenska Bostäder, Bostadsförmedlingen Stockholm och JM AB
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SUNDSVALL
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Först-till-kvarn/Bostadsgaranti
Det kommunala bostadsbolaget Mitthem upplever att läget med studentbostäder är liknande förra
året med ett överskott på studentbostäder. Jämfört med förra året har de i år en större efterfrågan
på studentbostäder inför terminsstart. Mitthem tillämpar först-till-kvarn och inför terminsstart har
alla som omfattas av bostadsgarantin fått boende.
Källa: Mitthem AB

TROLLHÄTTAN
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti
Det allmännyttiga bostadsbolaget Eidar har i år haft fler lediga lägenheter jämfört med tidigare år,
vilket beror på Covid-19 och distansstudier. Inför höstens terminsstart har efterfrågan på studentbostäder från nationella studenter varit likvärdig med föregående års efterfrågan. Efterfrågan på
studentbostäder från internationella studenter har varit mindre i år jämfört med föregående år, vilket beror på att många kommer från länder med visumtvång och till följd av Covid-19 är det svårare
att få igenom sin visumansökan.
Studentbostäder i Norden AB upplever ett överskott på studentbostäder sett över hela året, men
har ett något högre söktryck inför terminsstarten.
Eidar tillämpar bostadsgaranti i samband med terminsstart och har där av inget kösystem. Studentbostäder i Norden AB har inte heller ett eget kösystem, utan förmedlar studentbostäder via HomeQ.
Källa: Eidar AB Trollhättans bostadsbolag och Studentbostäder i Sverige
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UMEÅ
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 47 veckor
Likt föregående år är det brist på studentbostäder i Umeå inför höstens terminsstart. Under våren
har det varit vakanser och överskott, men inför terminsstarten ökar söktrycket och leder till en brist
på studentbostäder. Sett över hela året är det brist på studentbostäder under hösten och ett överskott under våren.
Stadens största aktör AB Bostaden i Umeå har inför höstens terminsstart en kötid som motsvarar ett
till två år för enkelrum och tre till fem år för lägenhet. Under vårterminen kan ett enkelrum tilldelas
med endast en dags kötid. De publicerade studentbostäderna på AB Bostaden i Umeås hemsida
har haft mellan 50 och 100 sökande per studentbostad. Heimstaden har en kötid som motsvarar en
månad till ett år, beroende på vilken tid på året som studentbostaden sökes.
Källa: AB Bostaden i Umeå och Heimstaden

UPPSALA
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 51 veckor
Bilden av studentbostadsmarknaden i Uppsala är tudelad, flera aktörer uppger att det fortfarande
råder brist på studentbostäder, medan andra menar att marknaden är mer balanserad då det stundvis finns ett större antal lediga studentbostäder tillgängliga för studenter.
Söktrycket är högt inför höstens terminsstart med fler sökande jämfört med föregående år, även
om vissa aktörer upplever motsatsen. Bostadsförmedlingen förmedlade ett färre antal studentbostäder mellan maj-juli i år jämfört med förra året, vilket de tror kan bero på att fler studenter flyttade
ut från sina bostäder förra året och då gav plats för nya studenter, alternativt att Studentstadens
nyproduktionsprojekt Dansmästaren i Rosendal förmedlades under 2020 vilket bidrog till 133 nya
studentbostäder.
Stiftelsen Norrlandsgårdarna, som administrerar uthyrningen för flera nationsbostadsstiftelser i
Uppsala, upplever att fler än tidigare som tilldelas studentrum är helt nya studenter. Under veckorna innan antagningsbeskedet var mellan 66 - 100% av de som tilldelats studentrum helt nya
studenter. Stiftelsen Norrlandsgårdarna anger att de har runt 60 - 90 sökande per bostadsobjekt
och söktrycket beror på vilken bostadstyp det rör sig om. Lägenheter har ett högre söktryck än korridorrum.
Kötiden för att få en studentbostad skiljer sig något beroende på om det är ett korridorrum eller
en lägenhet. Bostadsförmedlingen har en genomsnittlig kötid motsvarande 1,2 år för korridorrum,
men har under det senaste året förmedlat 810 studentbostäder till sökande med 0-1 års kötid. Hos
bostadsförmedlingen behåller studenterna sin kötid även efter de blivit tilldelade en bostad, vilket
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ger studenterna en ökad möjlighet att få en vanlig bostad efter studierna eller byta bostad under
studierna. Heimstaden har något lägre kötider än bostadsförmedlingen med cirka 2 månader för
korridorrum och 1 år för en lägenhet. Flera aktörer upplever en lägre efterfrågan på korridorrum,
vilket kan vara en följdeffekt av Covid-19.
Stiftelsen Östgötagården har en kötid för korridorrum motsvarande 1-3 terminer och för lägenhet
är kötiden minst 6 terminer. Stiftelsen Snerikes studentbostäder har en något kortare kötid där en
studentbostad kan förmedlas till någon med 1 termins kötid. Inför höstens terminsstart har Stiftelsen Snerikes studentbostäder en liknande situation som de senaste 5 åren, med 60 lediga bostäder
inför inflytten den 1 september. Stiftelsen V-Dala nations studentbostäder har något längre kötid
där mer än 3 terminer krävs för att få en bostad. Stiftelsen Ultuna Studentbostäder har en kötid
motsvarande 1 år för korridorrum och mellan 2-4 år för lägenhet.
Tillskottet av studentbostäder i Uppsala har varit stort de senaste åren, och fram till 2024 förväntas
ytterligare 1 000 studentbostäder stå klara.
Källa: Uppsalahem AB, Bostadsförmedlingen Uppsala, Stiftelsen Östgötagården, Stiftelsen Ultuna
Studentbostäder, Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Stiftelsen V-Dala nations studentbostäder, Stiftelsen
Snerikes studentbostäder och Heimstaden

VARBERG
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Det råder balans på studentbostadsmarknaden i Varberg sett över hela året enligt aktören Varbergs
Stenfastigheter. Situationen inför höstens terminsstart liknar tidigare år, vilket innebär att det är
många sökande. Varbergs Stenfastigheter skickar ut erbjudande till studenter som står i Campus
bostadskö och väntetiden är inte särskilt lång för studenterna. Dock upplever Varbergs Stenfastigheter en låg svarsfrekvens från studenterna, vilket troligtvis beror på att de redan löst boende när
de får ett erbjudande på en studentbostad.
Källa: Varberg Stenfastigheter
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VISBY
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 104 veckor
Gotlandshem i Visby är just nu i full gång med fördelningen av studentlägenheter inför höstens terminsstart. Likt tidigare år är söktrycket inför höstterminen högt och de studentbostäder som blivit
uthyrda inför höstterminen har haft en kötid på två till tre år. Till de bostäder som förmedlas just nu
har de första sökande lite längre kötid.
Samtidigt kommer rapporter från Campus Gotland om en oro för brist på studentbostäder, då man
under de senaste åren dubblat antalet studenter men inte mött upp med fler studentbostäder.
Källa: AB Gotlandshem, Sveriges Radio

VÄSTERÅS
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först-till-kvarn
Likt föregående år har Västerås balans på studentbostadsmarknaden sett över hela året. Läget ser
ut som tidigare år och Bostad Västerås, som förmedlar stadens studentbostäder, har erbjudit en
studentbostad till samtliga nya studenter som omfattas av bostadsgarantin. Utöver detta finns även
en hel del lediga studentbostäder med inflyttning inom de närmsta tre månaderna. På grund av Covid-19 och distansstudier vid Mälardalens högskola hade Bostad Västerås ett överskott av studentbostäder under vårterminen 2021.
Källa: Bostad Västerås

VÄXJÖ
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 58 veckor
Det kommunala bostadsbolaget Växjöbostäder upplever överskott på studentbostadsmarknaden
sett över hela året. Överskottet tros vara en följdeffekt av Covid-19 då många studentbostäder ofta
tilldelas internationella studenter. Inför höstens terminsstart finns det tillgängliga studentbostäder,
vilka i vanliga fall brukar vara fullt uthyrda.
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Heimstaden och Studentbostäder i Norden AB upplever en lite mer balanserad studentbostadsmarknad sett över hela året. Både Heimstaden och Studentbostäder i Norden AB har haft en del
vakanser på grund av att det inte är lika många internationella studenter på plats. Söktrycket från
nationella studenter har dock varit något högre i år jämfört med föregående år.
Växjöbostäder hyr ut sina studentbostäder genom Boplats i Växjö och man måste vara registrerad i studentbostadskön för att kunna söka en studentbostad. Under 2020 var snittkötiden cirka
74 veckor och upplevs vara ungefär motsvarande även i år. Heimstaden har inte haft någon kötid
under året då Covid-19 satt stopp för internationella studenter som annars brukar fylla upp flera av
studentbostäderna. Studentbostäder i Norden AB har inget eget kösystem, utan förmedlar studentbostäder via HomeQ.
Källa: Heimstaden och Växjöbostäder AB

ÖREBRO
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: 92 veckor
Likt föregående år anses studentbostadsmarknaden i Örebro vara i balans. Efterfrågan på studentbostäder var dock mindre under våren, vilken troligtvis beror på Covid-19 och distansstudier. Inför
höstens terminsstart ökar söktrycket på studentbostäder, men det har varit något färre sökande i år
jämfört med tidigare år. Det kommunala studentbostadsföretaget Örebrobostäder AB har i nuläget
en genomsnittlig kötid som motsvarar 92 veckor, men under våren har de kunnat hyra en studentbostad utan någon kötid alls.
Källa: Örebrobostäder AB

ÖSTERSUND
Jul - Sep 2020

Okt - Dec 2020

Jan - Mar 2021

Apr - Jun 2021

Genomsnittlig kötid: Bostadsgaranti/Först-till-kvarn
I Östersund är studentbostadsmarknaden, precis som föregående år, i balans över hela året. Hos det
kommunala bostadsbolaget Östersundshem ser situationen inför höstterminsstarten bra ut. I normala fall tillämpar Östersundshem 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 erbjuds 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 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.
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 höstterminsstarten, alltså inte den kortaste. Kötiderna är baserade på studentbostadsföretagens rapporter under perioden 2-25 augusti 2021, 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 när 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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