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Om rapporten
Sveriges förenade studentkårer, SFS, granskar varje år bostadssituationen 
i landets studentstäder inför höstens terminsstart. I år ingår 33 städer i 
undersökningen. Studentkårerna och de största studentbostadsförmedlarna i 
respektive stad kontaktas innan terminsstart. Studentkårerna kan tillsammans 
med bostadsförmedlarna ge en god prognos över hur bostadssituationen för 
studenter ser ut på orten. I landets fyra största studentstäder ges kårerna 
möjlighet att själva beskriva bostadssituationen. Bostadssituationen i 
studieorterna bedöms sedan efter SFS kriterier för ett tryggt boende samt tiden 
det tar för studenter att få ett boende. SFS kriterier är framtagna för att bevaka 
studenters rätt till en trygg och hållbar bostadssituation under hela studietiden.

SFS är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. 
SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 350 
000 studenter och doktorander. 

www.sfs.se
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Förord
Bostadsfrågorna får sällan den prioritet de förtjänar utan hamnar ofta långt ner på 
den politiska dagordningen. Men ibland bubblar de upp. Fastighetskrisen i början 
på 90-talet påverkade en hel generation. Fastighetsskatten avgjorde valet 2006. 
Och det var frågan om marknadshyror som utlöste en regeringskris i början av 
sommaren 2021. Det visar att bostadsfrågorna alltjämt måste tas på allvar.
 
Det är bra att regeringen drog tillbaka förslaget om marknadshyror. Marknadshyror 
skulle vara en katastrof för många studenter, särskilt de ca 30 procent av Sveriges 
studenter som bor i vanliga hyresrätter. Men det räcker inte att stoppa en dålig 
reform, vi behöver en politik som löser bostadsmarknadens problem.
 
I årets upplaga av SFS bostadsrapport erfar vi en växande oro över studenternas 
boendekostnader. Byggtakten har ökat flera år i rad och det är fler städer än 
någonsin som är grönmarkerade i årets bostadsrapport. Men det betyder också 
att en allt större andel av studentbostäderna är nyproducerade. Det räcker inte 
längre att hålla en hög byggtakt, byggandet behöver också motsvara studenternas 
förutsättningar. Allt fler studentkårer är bekymrade över de höga hyrorna i 
nyproducerade lägenheter.
 
För SFS är det tydligt att debatten om studenters boende alltmer kommer att 
handla om boendekostnader och studiemedel. Var tredje student har en hyra på 
mer än 5 000 kronor. Med så höga boendekostnader är det väldigt svårt att få 
studiemedlet att räcka. Det går kanske ett tag, men knappast hela studietiden.
 
Investeringsstöd och ändrade byggregler är två sätt att få ner hyran. Men 
studenter som redan bor i dyra bostäder behöver andra åtgärder. Under hösten 
kommer en utredning att presentera förslag om ett reformerat bostadsbidrag. 
Möjligen kan det leda till att studenter med höga boendekostnader får ett tillägg 
på studiemedlet. Årets upplaga av SFS bostadsrapport visar att det behövs.

Linn Svärd, ordförande 
Sveriges förenade studentkårer

Oskar M Wiik, vice ordförande 
Sveriges förenade studentkårer
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SFS kriterier
Kriterierna för ett tryggt boende, utifrån vilka städerna bedöms, är framtagna av 
SFS. De syftar till att garantera studenter en trygg och hållbar boendesituation 
under hela studietiden. Kriterierna ska möjliggöra en jämförelse mellan städer. I de 
städer där studenterna betalar hyra 10 månader per år slår vi därför ut kostnaden 
på 12 månader. För väntetiderna innan tillträde redovisar vi prognoser baserade på 
studentkårernas och bostadsbolagens uppgifter. SFS garanterar inte att städerna når 
upp till SFS krav utan uppskattar endast förutsättningarna att så sker. 

SFS definition av ett tryggt boende: 

Studenten: Alla studenter med en studietakt på minst 15 högskolepoäng per termin 
ska erbjudas boende. Det spelar ingen roll om studenten är folkbokförd i kommunen 
sedan tidigare eller inte. 

Kontrakt: Permanent förstahandskontrakt som gäller under hela studieperioden. 

Boendeform: Hyresrätt i form av korridorsrum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt 
eller del i hyresrätt (exempelvis dubblett eller tripplett). 

Läge: Boendet som erbjuds ska vara beläget inom 30 minuters avstånd från 
högskolan med bra kollektivtrafik . 

Kostnad: Rimlig hyra i relation till studiemedel. En rimlig hyra är 35 procent av 
studentens inkomst. 

Tillträde: Tillträde till bostaden senast 30 dagar efter att anmälan om studentboende 
har registrerats, alternativt tillträde till terminsstart. Ingen första eller sista 
anmälningstid ska finnas.

En studieort blir grön om den kan erbjuda 
studenter ett tryggt boende inom en månad.

En studieort blir gul om den någon gång under höstterminen kan 
erbjuda studenter ett boende med förstahandskontrakt som gäller 
under hela studieperioden. (För gulmarkeringen finns inget krav på 
rimliga hyresnivåer eller avstånd till campus.) 

En studieort blir röd om den inte kan erbjuda 
studenter ett boende under höstterminen. 
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Gröna städer:

Borlänge
↗ Borås

↗ Eskilstuna
Falun
Gävle

Jönköping
Kalmar

Karlshamn
Karlstad

↗ Kristianstad
Norrköping

Piteå
Skellefteå
Sundsvall

Trollhättan
Västerås

Örnsköldsvik
Östersund

Gula städer:

Helsingborg
Karlskrona

Linköping
Luleå

Malmö
Umeå

↗ Uppsala
Växjö

Örebro

Röda städer:

Göteborg
Halmstad

Lund
Skövde

Stockholm
Visby

Översikt

En pil ↗ indikerar en förbättring sedan 2020
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Borlänge
Färg: Grön

Tunabyggen ser ljust på årets bostadssituation och tror sig kunna erbjuda alla 
som söker ett boende vid terminsstart. Då beståndet av studentbostäder inte 
har förändrats så beror det troligtvis på att det har skett en minskning av antalet 
internationella studenter även i år. En annan anledning är att en stor del av 
utbildningarna kommer att börja på distans för att släppa på under året utifrån hur 
coronapandemin utvecklas, vilket gör att trycket inför terminsstart är lägre. 

Bostäderna i Borlänge ligger alla med närhet till campus. Hyrorna ligger på 
ca 3 000 kronor i månaden för ett rum och drygt 4 500 kronor för egna lägenheter. 
Tunabyggen har 10-månadershyra vilket innebär att studenterna inte behöver 
betala hyra under sommaren och utslaget på helår blir hyran generellt under 
4 000 kronor per månad. Studenterna ska vara antagna till 15 högskolepoäng för 
att kunna ta del av studentbostäderna.

Studentkåren har tillsammans med kommunen, universitetet och bostadsbolagen 
i Borlänge och Falun inrättat ett bostadsstyrgrupp vilket alla parter upplever som 
positivt. Studentkåren uppger att det inte har behövts några akuta lösningar kring 
bostad de senaste åren men känner att de har goda kontakter och skulle kunna 
hjälpa studenter som hör av sig. En ny hemsida är skapad där privatpersoner kan 
lägga ut bostäder för uthyrning för studenter i Dalarna. 

(Dalarnas studentkår, Tunabyggen)



7.

Borås
Färg: Grön

Antalet nya studenter har ökat i Borås. Högskolan har en plan på att öppna upp 
campus, men försöker att begränsa hur många som har undervisning samtidigt. 
Studentkåren upplever ändå att bostadssituationen i Borås inför terminsstart 
är bättre än tidigare, känslan är att nya studenter kommer att kunna erbjudas 
boende under början av terminen. De flesta bostadsbolagen ger bostäder löpande 
till de som hör av sig. Det finns inte ett ordnat kösystem vilket gör att det är svårt 
att få en överblick över om bostäderna kommer att räcka till alla som önskar. 

Hyran kan skifta en del men både studentkåren och bostadsbolagen uppger 
att det går att hitta en bostad som kostar runt 4000 i månaden. För att få 
studentbostad behöver studenten vara antagen på minst 15 högskolepoäng per 
termin. Många bostäderna ligger nära campus eller centralt i staden och det tar 
inte mer än 15 min på cykel. 

Det finns flera aktörer som har studentbostäder och studentkåren har 
tillsammans med kommunen, högskolan och bostadsbolagen en god dialog. 
Studentkåren har en portal för att sätta privatpersoner och studenter i kontakt 
kring bostadslösningar vilket uppges fungera bra. Det finns ett projekt för 
nybyggen som är påbörjat och kommer vara klart 2022 samt minst ett till som är 
planerat vilket kommer ge någonstans mellan 100 och 200 nya bostäder nästa år. 

(Studentkåren i Borås, AB Bostäder i Borås)
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Eskilstuna
Färg: Grön

Mälardalens studentkår upplever att bostadssituationen är god inför terminsstart. 
Pandemin fick förra året många studenter att flytta hem och därför har fler 
studentbostäder varit lediga att hyra ut nu. Det finns en bostadsgaranti där alla 
heltidsstudenter ska få ett erbjudande inom 30 dagar från att studenten anmäler 
sig. Garantin gäller dock endast studenter som inte redan bor i Eskilstuna, men 
även de studenter som inte omfattas av garantin kommer troligtvis att erbjudas en 
bostad i början av terminen.

Hyran på studentbostäder ligger generellt kring 4 500 kronor. Det finns mindre 
bostäder som kostar under 4 000 kronor men även några nybyggda bostäder där 
hyran är närmare 6 000 kr. Bostad Eskilstuna uppger att de har 10-månadershyra 
med 2 hyresfria månader på sommaren. Utslaget på 12 månader motsvarar 
hyreskostnaden i regel mindre än 4 000 kronor i månaden. Det finns dock andra 
hyresvärdar som har högre hyror och 12-månadershyra. Bostäderna i Eskilstuna 
ligger alla på gång- eller cykelavstånd från campus.

(Mälardalens Studentkår, Bostad Eskilstuna)
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Falun
Färg: Grön

Kopparstaden som är det kommunala bostadsbolaget i Falun anser att det finns 
goda förutsättningar för studenter att få en bostad vid terminsstart. Det fanns i 
mitten på augusti fortfarande lediga bostäder ute på hemsidan. 

Hyran för en studentbostad ligger på ca 3 700 kronor för korridorsrum och 
5 000 kronor för en egen lägenhet. Kopparstaden har 12 månadershyra. 
Bostäderna har alla renoverats och underhållits och anses vara i gott skick. För 
att få bo i studentbostäderna krävs det antagningsbesked på 15 högskolepoäng. 
Bostäderna ligger utspritt i staden men med max 30 minuters gångväg från 
campus.

Bostadsbolagen samt kommunerna i Falun och Borlänge tillsammans med 
studentkåren har ett gott samarbete och är nöjda över att kunna erbjuda bra 
boende för studenterna. En ny hemsida är skapad där privatpersoner kan lägga ut 
bostäder för uthyrning för studenter i dalarna. 

(Dalarnas studentkår, Kopparstaden Falun)



10. 11.

Gävle
Färg: Grön

Både studentkåren och Gavlegårdarna har uppgett att bostadsmarknaden 
för studenter ser ljus ut och att de sedan några år har en balans som hittills 
har täckt de behov av studentbostäder som finns. Den 18 augusti drabbades 
Gävle av en naturkatastrof då 160 mm regn föll över staden. Två fastigheter 
med studentbostäder fick evakueras och de långsiktiga konsekvenserna för 
bostadssituationen för studenter i staden är svåra att förutsäga.

I Gävle finns en bostadsgaranti där alla som studerar minst 15 högskolepoäng 
ska bli erbjudna ett boende inom 14 dagar från terminsstart. Både studentkåren 
och Gavlegårdarna tror att det kommer att bli färre internationella studenter till 
Gävle och att det kommer leda till att det finns ett överskott av studentbostäder. 
Internationella studenter har förtur till vissa lägenheter genom ett avtal med 
högskolan.

Gavlegården har en hyra mellan 3 500 till 5 000 kronor där det snittar på ca 
4 000 kronor per månad. Bostäderna finns utspridda men alla ligger inom 
15 minuter från campus med cykel. För att få ta del av studentbostäderna krävs 
att studenten är antagen på en studietakt om 15 högskolepoäng.

Gävle studentkår driver just nu en fråga kring att det är underdimensionerat med 
parkeringsplatser kopplade till studentbostäderna. Det finns många studenter 
som har bil och det är stor brist på långtidsparkeringar, de flesta parkeringar i 
närhet till högskolan går inte att parkera på nattetid.

(Gävle studentkår, Gavlegårdarna)



11.

Göteborg
Färg: Röd

Göteborg är en av de fyra största studentstäderna där vi bett representanter 
för studenterna att själva beskriva bostadssituationen

Sedan förra årets rapport är läget mer eller mindre oförändrat för Göteborgs 
studenter. Flertalet studentbyggprojekt har utförts av olika lokala aktörer 
i staden men inte i takt med att antalet studenter växer. Årligen fortsätter 
cirka 15 000 studenter påbörja sina studier i Göteborg där det idag finns 
cirka 11 000 studentbostäder. Med en växande studentpopulation av över 70 
000 personer kan vem som helst förstå att situationen inte är hållbar i Göteborg. 
De flesta studenter som flyttar till Göteborg måste först vända sig till en 
andrahandsmarknad som skapar stress under de första studieåren med hyror 
över nivån som CSN-lånet tillåter och en oskyddad bostadssituation.

Inför höstterminen uttrycker de största studentbostadsbolagen, Chalmers 
Studentbostäder (CSB) och SGS studentbostäder, i sin senaste årsrapport 
oro för det ökande behovet av studentbostäder. Inför de kommande tre åren 
kommer CSB utöka sitt utbud med 400-500 studentlägenheter och SGS ökade 
med 129 lägenheter det senaste året, men det är inte tillräckligt för att tillgodose 
behovet. 

I Göteborg träffas politiker, byggare och studenter genom samverkningsprojektet 
GBG7000+ regelbundet för att hitta lösningar på den ohållbara boendesituationen 
för studenterna. Kontentan från senaste årets möten är att de administrativa 
processerna för utdelning av bygglov är idag för långsamma för att man ska kunna 
uppnå målet att tillföra 7 000 studentbostäder till 2026. Med dagens prognos 
kommer endast 4 274 studentbostäder ha tillkommit under projektets tid.

Inför kommande valår kommer studenterna i Göteborg fortsätta samverka 
med politiker och byggare och hitta innovativa lösningar för att utöka andelen 
studentbostäder som årligen byggs. 

Göteborgs förenade studentkårer (GFS)
Jack Vahnberg, ordförande
Avan Mirkhan, vice ordförande
Jonathan Sjölander, andre vice ordförande
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Halmstad
Färg: Röd

Studentkåren i Halmstad driver ett eget bostadsbolag där de upplever ett stort 
söktryck. Även det kommunala bolaget HFAB upplever att det är ett högt tryck 
sedan sommaren på studentbostäderna. Det är tveksamt om alla studenter 
kommer att hitta någon långsiktig lösning under den första terminen. HFAB har 
dock ett system där de lottar ut ca 80 % av de lediga bostäderna till alla sökande 
vilket gör att många nya studenter har chans att få en studentlägenhet. Däremot 
är det många som tvingas söka bostad på andra sätt som inneboende eller andra 
hand. Studentkåren har samlat tips på sin hemsida för hur studenter kan hitta 
olika akuta bostadslösningar. 

Studentkåren och HFAB uppger att den generella hyran hamnar strax under 
4 000 kronor per månad med hyra årets alla månader. Bostäderna ligger antingen 
i anslutning till campus eller nära centrum och det är cykelavstånd där emellan. 
För att få ta del av bostäderna krävs att studenten är antagen till utbildning i 
Halmstad.

(Halmstad studentkår, HFAB)
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Helsingborg
Färg: Gul

Bostadssituationen för nya studenter i Helsingborg är relativt god. De flesta nya 
studenter kan erbjudas en bostad i samband med terminsstarten. Studenter 
som hör av sig sent kan dock behöva vänta lite längre, men inom några månader 
bedöms alla ha fått ett eget boende.

Hyresnivån för studentrum börjar på 2 700 kronor i månaden och en 
studentlägenhet kostar mellan 3 800 och 5 300 kronor per månad. 
Helsingborgshem tillämpar 10-månadershyra med två hyresfria sommarmånader. 
Det finns även nybyggda lägenheter, där hyresnivåerna är ca 50 procent högre än i 
det äldre beståndet.

För att få ta del av studentbostäderna krävs en studietakt om minst 
15 högskolepoäng. Alla studentbostäderna ligger inom två kilometer från campus. 

(Helsingborgsstudent/Helsingborg stad)
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Jönköping
Färg: Grön

Det råder delvis skilda uppfattningar om bostadssituationen i Jönköping. Det 
kommunala bostadsbolaget Vätterhem uppger att de har fler lediga rum än vanligt 
vid denna tid och hänvisar till att det har byggts nya studentbostäder av privata 
aktörer i staden. Studentkåren är mer försiktiga i sin prognos. Kåren är framförallt 
orolig kring hur det kommer att påverka att de internationella studenterna 
kommer tillbaka och även ökar i antal från tidigare år. Vidare uppger studentkåren 
att det finns en oro att förra årets vakanta bostäder kan ha fått bostadsbolag att 
dra ner på sitt bestånd av studentbostäder, och att det tar tid att justera tillbaka 
om det visar sig behövas. Den samlade bedömningen är att alla studenter kommer 
att hitta en bostad inom en månad. Prognosen präglas dock av stor osäkerhet.

Vätterhems bostäder kostar mellan 3 200 kronor och 4 700 kronor i månaden. 
De tillämpar 10-månadershyra med två hyresfria månader på sommaren. Hos de 
privata hyresvärdarna är hyrorna högre och i de nyare bostäderna ligger hyrorna 
på runt 5 500 kronor i månaden. Sammantaget bedöms det dock vara möjligt för 
nya studenter att få en bostad för mindre än 4 000 kronor i månaden.

För att få bo i studentbostäderna ska studenterna studera på minst 50 procent. 
Det upplevs dock inte följas upp av alla privata värdar vilket gör att äldre studenter 
ibland kan bo kvar och hålla på studentbostäder. I Jönköping förmedlas alla 
studentbostäder via Studentbostad Jönköping vilket gör det enklare för studenter 
att orientera sig.

(Jönköpings studentkår, Vätterhem)
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Kalmar
Färg: Grön

I Kalmar finns en bostadsgaranti och Kalmarhem tror att alla som söker kommer 
att bli erbjudna en studentbostad. Nytt för i år är dock att de studenter som redan 
är folkbokförda i Kalmar också har möjlighet att söka studentbostad, vilket leder 
till ett högre söktryck. Kalmarhem har tidigare haft ett 100-tal rum reserverade 
till internationella studenter genom ett avtal med Linnéuniverstietet men som nu 
kan sökas av alla studenter i Kalmar. Sammantaget är bedömningen att dessa 
två förändringar får en begränsad effekt på hur lång tid det tar en bostad, men 
osäkerheten är större och det finns en viss risk att det tar lite längre tid än tidigare 
år.

Hyran för ett studentrum med delat badrum ligger på 3 400 kronor per månad, 
med 10-månadershyra och två hyresfria månader på sommaren. Det finns några 
nybyggda studentbostäder som är dyrare, dels lägenheter på 26 kvadratmeter 
som kostar kring 4 500 kronor och dels lägenheter på 39 kvadratmeter som 
kostar närmare 6000 kronor i månaden. För att få ta del av bostadsgaranti krävs 
att studenterna är antagna för en studietakt om 100 procent. Studentbostäderna 
i Kalmar ligger utspridda i staden men alla finns inom 20 minuters cykelavstånd 
från campus. 

(Linnékåren, Kalmarhem)
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Karlshamn
Färg: Grön

I Karlshamn ser det väldigt bra ut för de som studenter som ska läsa där, enligt 
Karlshamnsbostäder. Det finns en bostadsgaranti som innebär att alla som söker 
till BTH ska få boende innan den första oktober. Bedömningen är att nya studenter 
kommer att erbjudas en bostad redan i samband med terminsstart. 

Karlshamnsbostäder har framförallt studentrum med delad toalett och kök. 
Hyrorna ligger på mellan 2 700 och 4 500 kronor i månaden, med två hyresfria 
månader på sommaren. I hyran ingår även bredband. För att kunna bo i 
studentbostäderna krävs att studenten är antagen till studier på minst halvfart vid 
BTH. Studentbostäderna ligger på cykelavstånd ungefär 10 minuter från campus. 

(Blekinge studentkår, Karlshamnsbostäder)
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Karlskrona
Färg: Gul

Bostadssituationen i Karlskrona är ansträngd kring terminsstarten. Förra året 
kom det knappt några inresande internationella studenter på grund av pandemin, 
men då de internationella studenterna väntas komma tillbaka i år kommer 
konkurrensen att hårdna om bostäderna. Studentkåren uppger samtidigt att 
universitet har valt att inte anta nya studenter till tre program, vilket motsvarar 
130 studenter som uteblir. Studentkåren tror att det kommer att ta mer än en 
månad från terminsstart innan alla studenter har hittat något boende. 

Studentkåren har en plattform där privatpersoner kan hyra ut rum/bostad. 
Annars finns det ett antal hostel och vandrarhem för de som behöver lösa sin 
boendesituation i början av terminen.

Studentkåren anser att det behöver byggas fler studentbostäder i Karlskrona. 
Det byggs för närvarande två nya studentbostadsfastigheter om totalt ca 
250 bostäder men dessa kommer att stå klart först till 2023.

Det finns studentbostäder som kostar från 3 000 kronor i månaden och uppåt. 
Den vanligaste är dock en hyra runt 4 000 kronor. De nybyggda bostäderna är 
dyrare. Karlskronahem har hyresfritt under två sommarmånader. 

De flesta bostäder ligger kring campus med uppskattningsvis fem minuter 
cykelväg till campus. Finns några som ligger lite längre bort tar det ca 15 minuter 
med kollektivtrafik. För att få bo i studentbostäderna krävs att studenten är 
antagen till heltidsstudier. 

(Blekinge studentkår, Karlskronahem)



18. 19.

Karlstad
Färg: Grön

KBAB har haft ett bra söktryck och har nu fullt i sitt bestånd. De har kunnat 
erbjuda bostäder till alla som sökt i god tid, men de som hör av sig och blivit 
antagna i andra antagningsomgången har det svårare. Det finns inget kösystem, 
utan det är först till kvarn som gäller. Därför är det svårt att få en bra bild av hur 
många studenter som fortfarande letar. Men det finns många andra hyresvärdar i 
Karlstad. Antalet internationella studenter har ökat under året, men de omfattas 
av en bostadsgaranti som ombesörjs av universitetet. Studentkåren tror att alla 
studenter ska få ett erbjudande inom en månad från terminsstart. 

Hyran för studentbostäder är kring 4 000 kronor i månaden. De bostäder som 
är relativt nybyggda kostar mellan 4 000 till 6 000 i månaden. KBAB tillämpar 
10-månadershyra med två hyresfria månader i juni och juli. Studentbostäderna 
är utspridda, de flesta nära campus men med några områden där det är ca 
20 minuter med kollektivtrafik.

Studentkåren hade gärna sett att information kring de olika aktörernas 
studentbostäder funnits samlad på ett ställe då det idag känns svårt att veta vilka 
som hyr ut och har tillgängliga bostäder. Det har byggts många bostäder i Karlstad, 
dock inte specifikt för studenter, men ca 260 studentbostäder kommer att vara 
inflyttningsklara under 2023.

(Karlstad Studentkår, KBAB)



19.

Kristianstad
Färg: Grön

Både studentkåren och Kristanstadsbyggen uppger att bostadssituation för 
studenter ser god ut. Bedömningen är att alla nya studenter kommer att erbjudas 
ett boende inom en månad. Förra våren stod många rum vakanta. 

För de som inte har fått ett kontrakt som börjar gälla direkt vid terminsstart har 
studentkåren tillsammans med kommunen, högskolan och näringslivet tagit fram 
ett studentpris på hotellkedjor där studenter kan bo under allt från enstaka nätter 
till längre tid för studentpriser. 

De flesta studentbostäderna är korridorsrum, och kostar ca 3 250 kronor i 
månaden, med 10-månadershyra och två hyresfria månader under sommaren. Det 
finns även egna lägenheter, som dock kostar något mer.

Studentbostäderna har nära till campus och de som ligger längst ifrån har 
ca 10 minuter med kollektivtrafik. Det finns flera olika aktörer som bygger 
studentbostäder i Kristianstad samt att äldre villor görs om till studentbostäder.

(Kristianstad Studentkår, AB Kristanstadsbyggen)



20. 21.

Linköping
Färg: Gul

Både bostadsbolaget Studentbostäder Linköping och studenternas 
hyresgästorganisation Kombo upplever att bostadssituationen är förhållandevis 
god. Det har sedan förra året tillkommit nästan 500 studentbostäder vilket gjort 
att det krävs färre ködagar än tidigare år för att få ett studentrum. Under våren 
har en del studentbostäder stått tomma vilket också bidragit till att det inte har 
varit samma tryck på bostadsförmedlarna under sommaren då fler kunna få 
erbjudanden tidigt. Uppskattningen är att alla som söker bostad kommer att 
kunna bli erbjudna ett kontrakt under höstterminen. Situationen påverkas dock av 
coronapandemin, en del studenter har tillfälligt flyttat från staden för att studera 
på distans, och det är ovisst hur situationen kommer att se ut på sikt.

Studentbostäder Linköping och flera andra aktörer använder sig av 10 månaders 
hyressättning vilket innebär att sommarmånaderna är hyresfria. Detta gör 
att utslaget på helår så landar den generella hyran på under 4 000 kronor i 
månaden. Det finns dock en stor variation i bostadsbeståndet och hyrorna för 
nyproducerade bostäderna är aningen högre.
 
Studentbostäderna är utspridda i staden men uppskattas inte ligga längre än 
10 minuters cykelväg från campus. För att få ta del av studentbostäderna måste 
den sökande vara antagen till studier om minst 15 högskolepoäng vid Linköpings 
universitet, samt ha klarat av minst 11 högskolepoäng under föregående termin.

Linköping är en växande stad och studentbostadsbolagen är aktiva med att bygga 
nya bostäder och flera projekt är planerade framöver.

(Kombo, Studentbostäder Linköping, Studentkåren för utbildningsvetenskap 
och Filosofisk fakultet (StuFF)))



21.

Luleå
Färg: Gul

Bostadssituationen i Luleå upplevs som någon bättre än innan coronapandemin. 
Universitetet har haft en stor ökning av antalet antagna studenter, men samtidigt 
har det byggts 132 nya bostäder under 2020. Studentkåren upplever även att mer 
undervisning sker på distans vilket troligtvis kommer att få något färre att flytta 
till Luleå. Studentkåren tror att alla nya studenter kommer att erbjudas en bostad 
under höstterminen. 

För de studenter som inte har hittat en bostad hjälper studentkåren till så gott 
de kan med att skapa en facebooksida där studenter kan lägga upp tillfälliga 
lösningar och där privatpersoner kan hyra ut rum. 

Studentkåren uppger att hyran för de flesta studentbostäder ligger kring 
4 000 kronor i månaden och att det är hyresfritt två månader under sommaren. 
De nybyggda bostäderna kostar kring 5 000 kronor, men studentkåren upplever 
att dessa lägenheter ändå är populära. För att få bo i studentbostad krävs att du 
är antagen och för att få bo kvar krävs att du tar 15 högskolepoäng per termin. 
Studentbostäderna finns utspridda inom en halvtimmes promenad från campus.

(Luleå studentkår)



22. 23.

Lund
Färg: Röd

Lund är en av de fyra största studentstäderna där vi bett representanter för 
studenterna att själva beskriva bostadssituationen.

Under pandemin har trycket på bostäder minskat något men desto tydligare har 
det blivit att bostäderna inte uppfyller den kvalité som behövs vid hemstudier. 
Under pandemin har trycket på bostäder varit lägre än vanligt men siffrorna 
beräknas återgå till det normala eftersom söktrycket vid Lunds universitet har 
ökat och universitetet beräknar att vara tillbaka helt på campus med undervisning 
första november. AF bostäder förmedlar lägenheter och korridorsrum till 
studenter och har ett särskilt bostadslotteri för nya studenter som kommer 
utanför Skåne. AF bostäder bygger ett nytt område, Hippocampus, med inflytt vid 
terminsstart.
      
Det tar ca 10 månader för en student att få ett förstahandskontrakt på 
korridorsrum och ca 28 månader gällande en studentbostad. Det innebär 
att studenter ofta får hyra i andrahand i början av sin studietid. Hyrorna 
för korridorsrum brukar ligga mellan 3 000-4 500 kronor per månad. För 
studentlägenheter ligger hyrorna på allt från 4 000 kronor och uppåt. I 
samarbete med universitetet och kommunen driver Lunds universitets 
studentkårer Bopoolen.nu. Bopoolen arbetar för att uppnå en ökad trygghet för 
bostadssökande studenter genom att granska annonserna som publiceras på 
hemsidan.
      
Utbildning vid Lunds universitet bedrivs även vid andra orter än Lund, 
såsom Helsingborg, Malmö och Ljungbyhed. Anknytningen till campus och 
bostadstillgången ser självklart annorlunda ut beroende på studieorten. 
Eftersom avsaknaden av förstahandskontrakt vid studiestart är stor, bosätter 
sig många studenter långt från campus eller på annan ort. De studenter som bor 
på annan ort än där de pluggar eller bor långt ifrån campus ska kunna använda 
kollektivtrafiken på ett enkelt och smidigt sätt. Detta är särskilt ett problem för de 
studenter som bor i orter utanför Lund, Malmö och Helsingborg.

Emma Svensson
Ordförande 21/22
Lunds Universitets Studentkårer



23.

Malmö
Färg: Gul

Studentkåren upplever att trycket kring studentbostäder är hårt. Pandemin gjorde 
att det lättade lite förra året men är nu på samma nivå som innan. Kötiden via 
den kommunala bostadsförmedling uppgår till ca 2-3 år. Det finns dock privata 
bostadsbolag som erbjuder bostäder snabbare. Vissa av de bostäderna ligger 
dock längre från campus och några ligger i mindre populära bostadsområden. 
En del studenter väljer därför att bo inneboende eller i andra hand i väntan på en 
studentbostad med bättre läge.

Malmö universitet kommer att ha en gradvis återgång till campusundervisning 
under hösten. Studentkåren lyfter särskilt fram situationen för internationella 
studenter som extra svår där det är ovanligt många som står i kö. Det finns flera 
akuta lösningar, bland annat en portal för privatpersoner att hyra ut rum och ett 
soffprojekt där studenter och allmänheten uppmanas att hyra ut sin soffa till en 
student. 

Hyran för en studentbostad ligger ofta runt 5000 till 6000 kronor i månaden, 
med två hyresfria sommarmånader. Studentkåren påpekar dock att vissa 
nyproducerade studentbostäder kostar så mycket som 9 500 kronor i månaden. 

Det finns idag endast studentbostäder till ca 10 procent av studenterna vid 
Malmö Universitet. Det byggs dock nytt och om några år kommer antalet 
studentbostäder ha ökat från 2 200 till ca 3 600 studentbostäder. Studenter som 
söker studentlägenhet hos MKB behåller sina köpoäng vilket gör det lättare att 
senare få en hyresrätt. 

 
(Studentkåren Malmö, MKB)



24. 25.

Norrköping
Färg: Grön

I Norrköping uppger Studentbo att de förväntar sig kunna erbjuda alla som söker 
ett boende till terminsstart. Studentorganisationen Kombo håller med om att 
söktrycket verkar vara på en bra nivå. De har tidigare haft tillfälliga lösningar vid 
terminsstart men inte sett att det funnits behov av det de senaste åren. Studentbo 
har senaste åren uppgraderat sitt bestånd och upplever att de har en bra nivå på 
studentbostäder. Situationen påverkas dock av coronapandemin, en del studenter 
har tillfälligt flyttat från staden för att studera på distans, och det är ovisst hur 
situationen kommer att se ut på sikt.

Det flesta bostäderna är korridorsrum, men det finns också ett antal nya delade 
lägenheter samt egna lägenheter. Korridorsrummen kostar från 3 000 kronor till 
drygt 4 000 kronor i månaden. En egen lägenhet kostar runt 5 000 kronor. Alla 
korridorsrum och enrumslägenheter har har två hyresfria månader på sommaren. 

De flesta studentbostäder ligger i centrum med närhet till campus. För att få 
bo i studentbostäderna krävs det att studenten är antagen till studier om minst 
15 högskolepoäng per termin.

(Kombo, Studentbo i Norrköping, Studentkåren för utbildningsvetenskap och 
Filosofisk fakultet (StuFF))



25.

Piteå
Färg: Grön

Luleå studentkår uppger att bostadssituationen för studenter i Piteå är mycket 
god. Det finns ett överskott av bostäder och alla som ansöker om bostad kommer 
att kunna få ett erbjudande innan terminen startar. Det har länge funnits vakanta 
studentbostäder i Piteå och det verkar vara samma prognos för i år. Luleå Tekniska 
Universitet har haft en ökning av antalet antagna studneter men studentkåren tror 
att det framförallt är förlagt till Luleå.

(Luleå studentkår)



26. 27.

Skellefteå
Färg: Grön

Bostadsmarknaden i Skellefteå har förändrats drastiskt under året på grund av att 
ett stort företag startat upp på orten. Detta har lett till att ett tidigare överskott på 
bostäder nu har övergått till brist. Det byggs för fullt för att möta det nya behovet 
men det tar tid så Skebo har fått bygga tillfälliga modulhus som ska stå klara 
precis vid campus inför terminsstart och fasas ut inom 5 år. Skellefteå har en 
bostadsgaranti som garanterar att nya studenter ska bli erbjudna ett boende inom 
en månad. Bedömningen är att garantin kommer att kunna efterlevas.

De flesta studentbostäderna är korridorsrum och hyran för dessa är kring 
3 000 kronor per månad. Det finns även tillfälliga modulhus med egen toalett, 
men med delade kök. De kostar ca 2 000 kronor i månaden. För att få tillgång till 
studentbostäderna krävs att studenten är antagen på minst 15 högskolepoäng per 
termin eller som doktorand med 50 % aktivitetsgrad. Studentbostäderna ligger 
alla inom 20 minuters gångavstånd från campus. 

(Skebo)



27.

Skövde
Färg: Röd

Bostadssituationen i Skövde har förbättrats under det gångna året med 
132 nybyggda studentbostäder. Detta gör att söktrycket är bättre än tidigare. Men 
det upplevs inte som tillräckligt för att ge alla studenter ett boende i Skövde inom 
30 dagar från terminsstart och inte heller helt säkert inom den första terminen. 

Både Studentkåren och bostadsbolagen hänvisar till att andra kommuner, som 
ligger runt 30 minuter med kollektivtrafik från Skövde, har gott om bostäder 
och att det därför går att få en bostad för den som är beredd att pendla. 
Pendlingstiden kan dock bli mer än 30 minuter dörr-till-dörr. Den övergripande 
bilden är att studenterna efterfrågar bostäder i Skövde snarare än att pendla från 
annan ort.

Studentkåren efterfrågar en portal där alla olika bostadsmöjligheter ska samlas, 
inklusive privatpersoner som kan erbjuda rum eller inneboendelösningar, i syfte 
att studenterna lättare ska veta vad det finns för alternativ och hur bostäderna 
söks. 

Hyrorna för studentbostäderna i Skövde ligger på alltifrån 2 900 kronor för ett 
korridorsrum till över 5 000 kronor för en nybyggd lägenhet. Alla Skövdebostäders 
studentbostäder har två hyresfria månader på sommaren. 

För att få ta del av studentbostäderna är kravet att studenten är antagen till 
högskolan.

(Studentkåren i Skövde, Skövdebostäder)



28. 29.

Stockholm
Färg: Röd

Stockholm är en av de fyra största studentstäderna där vi bett 
representanter för studenterna att själva beskriva bostadssituationen. 

Under det senaste året när coronapandemin briserat och studier i huvudsak skett 
digitalt, har många studenter valt att stanna kvar i sina hemorter i stället för att 
ge sig in i Stockholms pressade bostadsmarknad. Nästintill inga internationella 
studenter har tagit sig till Stockholm under pandemin. Dessa faktorer har lett till 
en tillfällig lättnad för vissa typer av studentboenden.
 
När studierna börjar återgå till campusundervisning igen kommer inflödet av 
studenter sannolikt att bli ännu större än vanligt, då både nya studenter och 
de som studerat från distans under pandemin kommer att behöva ta sig till 
Stockholm och skaffa boende. Dessutom är det fler studenter vid Stockholms 
lärosäten de kommande åren i och med det ökade antalet studieplatser som 
regeringen beslutat om.
 
Bostadsbristen är enorm i hela Stockholm, och för studenter är 
bostadsmarknaden ett pandemifritt år mer än mättad med knappt 
20 000 studentbostäder för regionens 100 000 studenter. Kötiden för en 
studentlägenhet är fortfarande i genomsnitt fem-sex år och hyrorna för 
nyproduktion ligger mellan 5000 till 7000 kronor per månad. För ett korridorsrum 
är kötiden från några månader upp till ett och ett halvt år. På grund av 
bostadsbristen är det också fortsatt ett högt tryck på andrahandsmarknaden där 
hyrorna för en etta ofta landar uppemot 10 000 kronor per månad, och många 
riskerar att drabbas av hyresvärdar som utnyttjar den bostadssökandens utsatta 
position.
 
SSCO fortsätter arbeta politiskt för att öka byggandet i regionen och 
förbättra studenternas förutsättningar. Vi erbjuder även tryggare lösningar via 
andrahandsförmedlingen Akademisk kvart.
 
 
Sofia Holmdahl
Förbundsordförande
SSCO – Stockholms studentkårer



29.

Sundsvall
Färg: Grön

I Sundsvall finns en bostadsgaranti för de som söker bostad innan den 12 augusti. 
Alla som uppfyllde kraven och hade hade hört av sig innan det har fått ett 
erbjudande om bostad. Bostadsbolaget Mitthem upplever inte något stort tryck 
utan tror att alla som har hört av sig har hittat någonstans att bo inom första 
månaden av terminen. Studentkåren uppger att det även finns andra aktörer med 
studentbostäder i Sundsvall men att bostadsgarantin endast gäller hos Mitthem.

Till i år har det inte byggts något nytt men till nästa år väntas 300 nya bostäder stå 
klara vilket troligtvis kommer att leda till ett överskott av studentbostäder i staden.

Hyran för ett studentrum börjar på 2600 kronor, för ett eget boende i en tvåa kan 
du få betala ca 5000 kronor. Mitthem har hyresfritt under sommarmånaderna 
för alla studentbostäder. Det krävs antagning till 30 högskolepoäng per termin 
samt krav att ta minst 15 högskolepoäng för att få bo i deras studentboende. 
Studentbostäderna finns främst kring campus och några finns ca 2 km därifrån. 

Studentkåren lyfter att det finns problem för de många distansstudenter som har 
vissa obligatoriska moment på plats. Det finns inte något bra boende för dessa 
studenter och de hänvisas ofta till hotell, vandrarhem eller inneboende under sina 
veckor när de ska vara fysiskt på plats. 
 

(Studentkåren i Sundsvall, Mitthem)



30. 31.

Trollhättan
Färg: Grön

I Trollhättan finns en bostadsgaranti där alla som läser minst 15 högskolepoäng 
och bor mer än 30 minuter pendling från högskolan har rätt att få en bostad inom 
30 dagar från anmälan. Detta upplever både studentkåren och Bostadsbolaget 
Eidar att de kommer att kunna hålla i år.

Eidars studentbostäder är alla byggda eller renoverade efter 2006. Detta gör att 
hyrorna är lite högre och den generella hyran är kring 4 300 kronor per månad men 
det finns även nyare bostäder för 5 000 kronor i månaden. De använder sig av både 
10- och 12-månaders hyressättning. Alla studentbostäder ligger inom 30 minuter 
med kollektivtrafik från campus.

Högskolan väst har fler antagna studenter, men detta kommer troligtvis inte 
påverka bostadssituationen i år. Bostadsbolag i Trollhättan planerar att bygga 
fler studentbostäder. Ett antal studentbostäder som skulle varit inflyttningsklara 
i dagsläget har dock drabbats av förseningar. Nya bostäder kommer att stå klara 
inom de närmsta åren.

Studentkåren har aktivt jobbat för att alla studenter ska omfattas av 
bostadsgarantin och att utbytesstudenter och internationella studenter ska bo i 
samma områden som nationella studenter, tidigare har de framförallt hamnat i ett 
eget område.

(Studentkåren vid Högskolan Väst, Eidar)



31.

Umeå
Färg: Gul

Det har blivit fler studenter i Umeå sedan förra året. Många läser på distans 
men en viss ökning gäller antalet campusstudenter och söktrycket på 
bostadsmarknaden har ökat något. Vid höstens terminsstart behövs det ca ett års 
kötid för att få en studentbostad. Det är sannolikt att en del studenter tackar nej 
eller hoppar av sin utbildning för att de inte hittar någonstans att bo. Under hösten 
minskar dock söktrycket och framåt december kan alla studenter räkna med att 
erbjudas en studentbostad. Det är framförallt korridorsrum som blir tillgängliga.
 
De flesta äldre studentbostäderna kostar mellan 3 000 och 3 500 kronor i 
månaden. Det finns dock nybyggda lägenheter hos privata hyresvärdar som kostar 
uppemot 6 000 kronor. Allt ligger på gångavstånd till campus.
 
De senaste åren har det tillkommit fler hyresvärdar som hyr ut studentbostäder. 
Trots att det är ont om studentbostäder på höstterminen så brukar det finnas 
vakanser under vårterminen. Det märktes särskilt under coronapandemin när 
många studenter flyttade ut och studerade på distans. Många av de studenterna 
har dock återgått till campusundervisning.

Umeå studentkår, AB Bostaden i Umeå



32. 33.

Uppsala
Färg: Gul

Uppsala är en av de fyra största studentstäderna där vi bett representanter 
för studenterna att själva beskriva bostadssituationen

Tillgänglighet och underhåll har varit framträdande frågor under pandemin 
och distansstudier har lett till isolering och psykisk ohälsa. Studenthälsan på 
Uppsala universitet har uppmärksammat att detta har lett till ett ökat intresse av 
korridorsrum istället för lägenheter. 
 
Uppsala Bostadsförmedling och nationerna är två av de största 
bostadsförmedlarna i Uppsala. Tillsammans med dessa delar Studentboet, 
Uppsala universitet, Svenska Lantbruksuniversitetet, flera studentkårer och flera 
nationer upplevelsen av att samtliga studenter får ett boende inom sin första 
termin men att det fortfarande kan vara en källa till stress. 
 
Kommunen och Uppsala universitet jobbar aktivt med att tackla boendefrågan 
och under 2020/2021 byggdes det 433 nya bostäder och flera är på gång. Under 
september 2021 lanseras en omfattande rapport om studentbostäder som 
Uppsala universitet finansierat. Kommunen jobbar med flera egna utredningar 
och projektplaner med syfte att göra det lättare för studenter att hitta bostad med 
rimlig hyra. 
 
För en student i Uppsala 2021 finns det orosmoment kring boendet. Höga hyror 
och hög konkurrens i början av terminen är två faktorer som återkommande tas 
upp av flera studentkårer. För att få boende behöver studenten ofta vara ute i 
god tid och även ha god kännedom kring vilka aktörer som förmedlar bostäder i 
Uppsala. Specifikt i år är att många är oroliga då både tidigare distansstudenter 
och nya studenter kan komma att öka trycket på studentbostadsmarknaden. 

Uppsala Studentkår, Uppsala Teknolog- och Naturvetarkår, Ultuna 
Studentkår, Juridiska Föreningen i Uppsala, Farmacevtiska Studentkåren, 
Uppsalaekonomerna



33.

Visby
Färg: Röd

Det är högt söktryck på studentbostäder. Nya studenter konkurrerar om 
bostäderna med studenter som studerade på distans under vårterminen och 
nu återgår till campusstudier i och med att coronapandemin har lättat. Kring 
terminsstarten är det ca 100 sökande för varje ledig studentbostad. I mitten av 
augusti krävs det mer än två års kötid för en studentbostad, men mer attraktiva 
lägenheter kräver upp till sex års kötid. Trycket brukar lätta senare under året, 
men det kan ta ungefär ett år innan alla nya studenter hittar en egen bostad. 
Under tiden är nya studenter hänvisade till den privata bostadsmarknaden eller 
andrahandsboenden.
 
En mindre möblerad studentlägenhet med trinettkök kostar ca 3 300 kronor, 
medan en något större etta kostar 4 300 kronor i månaden. Hos de privata 
hyresvärdarna kan det vara dyrare. Alla bostäder ligger på gång- och cykelavstånd 
till campus.
 
Det händer att studenter tackar nej eller hoppar av sin utbildning på grund av 
att de inte hittar någonstans att bo. Ett privat bostadsbolag bygger just nu nya 
studentbostäder, men ingenting kommer att vara färdigställt förrän 2024.
 

(Gotlands studentkår Rindi, Gotlandshem)



34. 35.

Västerås
Färg: Grön

Mälardalens studentkår upplever att bostadssituationen är god inför terminsstart 
i Västerås. Pandemin fick förra året många studenter att flytta hem och därför har 
fler studentbostäder varit lediga att hyra ut nu. Till de som uppfyller kraven för 
bostadsgarantin har Bostad Västerås försökt att matcha boendepreferenser och 
uppger att de har bra variation av bostäder som passar personer i olika skeden i 
livet. Känslan är att alla som söker studentbostad kommer att bli erbjudna det inför 
terminsstart.

Ett mindre bestånd nybyggda bostäder i Västerås har tillkommit inför denna 
termin. Hyran på studentbostäder ligger generellt kring 4 500 kronor. Det finns 
mindre bostäder som kostar under 4 000 kronor men även några nybyggda 
bostäder där hyran är närmare 6 000 kronor. Det finns en bostadsgaranti där 
alla heltidsstudenter ska få ett erbjudande inom 30 dagar från att studenten 
anmäler sig. Bostad Västerås uppger att de har tio månaders hyra, vilket gör att 
utslaget på ett helår blir boendekostnaden ungefär 4 000 kronor i månaden. 
Studentbostäderna ligger runt om i Västerås och de flesta på cykelavstånd men 
några med en kortare sträcka med kollektivtrafik.

(Mälardalens studentkår, Bostad Västerås)
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Växjö
Färg: Gul

I Växjö verkar det vara en bättre bostadssituation än tidigare år. Växjöbostäder 
uppger att de har några bostäder lediga fortfarande. Dock har det tidigare år varit 
svårt att få bostad under första terminen så viss osäkerhet finns kring när alla nya 
studenter förväntas ha ett eget boende, men förutsättningarna ser goda ut för nya 
studenter att hitta ett eget boende relativt tidigt på terminen. 

Studentkåren upplever att det framförallt är internationella studenter som hör av 
sig just nu kring bostadssituationen, men de ska kunna söka på samma villkor 
som alla andra studenter och informationen på engelska upplevs som god.

De bostäder som fortfarande är tillgängliga har en hyra på drygt 4 000 kronor i 
månaden. Studentrum finns från 3 200 kronor och de nyare bostäderna kostar 
uppemot 6 400 kronor i månaden. Alla Växjöbostäders studentbostäder har 
hyresfritt under sommaren. 

I Växjö ligger studentbostäderna samlat nära campus med en gångväg på max 20 
minuter. Det finns ett fåtal studentbostäder belägna ca 30 minuter från campus 
med kollektivtrafik.

För att få ta del av studentbostäderna krävs att studenterna är antagna och tar 
minuter 15 högskolepoäng per termin. 

(Linnékåren, Växjöbostäder)
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Örebro
Färg: Gul

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder uppger att det ser förhållandevis 
bra ut. De har haft en halvering av antalet sökande per lägenhet och färre som 
har anmält sig till bostadsgarantin där studenter ska bli erbjudna minst ett 
terminslångt boende inom en månad. Örebrobostäder hade flera tomma bostäder 
under våren vilket gjort att det har varit enklare att söka nu under sommaren. 

Det byggs många nya bostäder i Örebro av flera olika aktörer. Exakt hur många 
som är studentbostäder har varit svårt att få uppgift om men den allmänna 
nybyggnationen tros ha hjälpt till att det finns bostäder att hyra. 

Örebro studentkår kommer att öppna upp för akutboende där studenter och 
privatpersoner kan hyra ut sängar eller rum till nya studenter tills de hittar något 
mer långvarigt. Studentkårens främsta problem med studentbostäderna är 
att det upplevs vara dyr hyra på många nya bostäder, och med en hyra på över 
8 000 kronor uppgår det till omkring 70 % av studiemedlet. 

Örebrobostäder uppger att deras snitthyror för studentbostäder är drygt 
4 300 kronor per månad men med ett brett spann från 2 700 till 8 400 kronor. 
Örebrobostäder har byggt en del nytt och det är här de högre priserna återfinns. 
Studentbostäderna återfinns framförallt kring campus med några undantag som 
ligger omkring 25-30 minuter från campus med kollektivtrafik.

(Örebro studentkår, Örebrobostäder)
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Örnsköldsvik
Färg: Grön

Övikshem upplever att de kan erbjuda ett kontrakt till alla som söker bostad. 
Örnsköldsvik har en bostadsgaranti att alla ska bli erbjudan ett kontrakt inom 30 
dagar men i praktiken har de kunna lösa det omgående. De har sina bostäder runt 
om i Örnsköldsvik men det är inte längre än 1,5 km från centrum och utbildningar 
i staden är utspridda. Övikshem anser att de har en bra balans i antalet 
studentbostäder. De har även kunnat erbjuda studenter från Umeå boende. 

Kostnaden för ett korridorsrum är drygt 2 500 kronor. Vill studenterna dela så 
finns det treor och fyror att dela på och priset ligger även där kring 2 500 kronor 
per person. Övikshem har 12 månaders hyressättning. 

För att få ta del av studentbostäderna ska studenten vara antagen på 
30 högskolepoäng och tidigare vara bosatt på annan ort. Då det inte varit många 
som läst deltid har det inte varit aktuellt att behöva ordna bostad för denna grupp. 

(Övikshem)
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Östersund
Färg: Grön

Östersund har en bostadsgaranti för de studenter som anmält sig senast den 
10 augusti. I år kommer de som omfattas av bostadsgarantin kommer att erbjudas 
en bostad med inflytt direkt eller vid nästa månadsskifte. Även studenter som 
kommer senare och inte omfattas av garantin kommer troligtvis också kunna 
få en bostad relativt omgående. I första hand är studentbostäderna avsedda 
för heltidsstuderande, men i praktiken brukar det gå att ordna även för de som 
studerar på deltid.
 
Coronapandemin tycks inte ha haft någon större inverkan på tillgången på 
studentbostäder. I nuläget pågår renovering av vissa bostäder, vilket gör att det 
totala antalet studentbostäder är färre än tidigare år. Det bedöms dock fortfarande 
vara tillräckligt.
 
De flesta studentbostäderna har hyror på ca 4 000 kronor i månaden, med två 
hyresfria månader under sommaren. De flesta bostäderna ligger i anslutning till 
campus. Det finns även bostäder som ligger längre bort, men det är inom gång- 
eller cykelavstånd och de har bussar med regelbundna avgångar.
 

(Studentkåren i Östersund, Östersundshem)
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Stad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Karlshamn

Trollhättan

Piteå

Örnsköldsvik

Sundsvall

Västerås

Östersund

Gävle

Skellefteå

Borlänge

Kalmar

Norrköping

Karlstad

Falun

Jönköping

Eskilstuna

Kristianstad

Borås

Helsingborg

Örebro

Malmö

Växjö

Linköping

Karlskrona

Umeå

Luleå

Uppsala

Visby

Halmstad

Skövde

Göteborg

Lund

Stockholm

Antal röda 5 7 5 6 8 11 12 11 13 12 12 7 6
Antal gula 3 20 21 21 20 18 16 16 11 12 12 11 9
Antal gröna 1 2 3 2 3 2 5 6 9 9 9 15 18
Antal totalt 9 29 29 29 31 33 33 33 33 33 33 33 33

Resultat över tid 
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Stad Färg 2021 Antal campus
studenter (ca)

Borlänge 2 500
Borås ↗ 10 000
Eskilstuna ↗ 4 000
Falun 5 000
Gävle 6 000
Göteborg 45 000
Halmstad 8 000
Helsingborg 4 000
Jönköping 9 000
Kalmar 8 000
Karlshamn 400
Karlskrona 3 000
Karlstad 10 000
Kristianstad ↗ 6 000
Linköping 16 000
Luleå 9 000
Lund 27 000
Malmö 14 000
Norrköping 5 000
Piteå 500
Skellefteå 1 000
Skövde 5 000
Stockholm 74 000
Sundsvall 4 000
Trollhättan 6 000
Umeå 18 000
Uppsala ↗ 28 000
Visby 4 000
Västerås 8 000
Växjö 10 000
Örebro 11 000
Örnsköldsvik 300
Östersund 4 000

Antal campusstudenter per stad

SFS har gjort en skattning av antalet 
campusstudenter i varje stad. Skattningen 
är tänkt att ge en helhetsbild av hur 
många studenter som bor i en stad med 
en välfungerade bostadssituation. Siffran 
för enskilda städer ska dock tolkas med 
försiktighet. 

Siffrorna utgår från Universitetskanslers-
ämbetets (UKÄ) siffror om antalet 
registrerade studenter per lärosäte HT20, 
minus antalet distansstudenter på varje 
lärosäte baserat på UKÄ:s siffror för läsåret 
19/20. För lärosäten med campus på 
mer än en ort har vi gjort skattningar av 
fördelningen mellan orterna. Både hel- och 
deltidsstudenter ingår. Vi har inte justerat 
för att vissa studenter studerar vid flera 
campus samtidigt. Antal över tusen är 
avrundade till närmaste tusental. Antal 
under tusen är avrundade till närmaste 
hundratal.

Röda städer
44,2 %

Gröna städer
23,3 %

Gula städer

34,5 %

Totalt antal i gröna städer 89 000
Totalt antal i gula städer 132 000
Totalt antal i röda städer 162 000
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