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BAKGRUND

Bostadssituationen för studenter i Lund har ett dåligt rykte. Det sägs att det är
väldigt svårt att få bostad som student och att boendet är för dyrt. En av källorna
till denna uppfattning är SFS årliga bostadsrapport, där Lund kontinuerligt
rödlistas. 

Även Studentbostadsföretagen, en branschorganisation för studentbostadsföretag
i Sverige, visar i sin rapport från 2021 att Lund är den enda staden med
kontinuerlig brist på bostäder under hela året. 

Bilden som skapas av de ovan nämnda rapporterna gör en övergripande syn på
läget nationellt, vilket förbiser lokala nyanser. Syftet med denna rapport är att
fördjupa och nyansera bilden av bostadssituationen specifikt i Lund, och kommer
visa att läget inte är så allvarligt som tidigare trott. 
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https://sfs.se/sfs-bostadsrapport-2021-battre-lage-att-fa-studentbostad-for-andra-aret-i-rad/
https://studentbostadsforetagen.se/wp-content/uploads/2021/08/Studboguiden-2021.pdf


BOSTÄDER

I Lund finns det i huvudsak tre stora aktörer när det kommer till studentbostäder: AF
Bostäder, LU Bostäder och Lunds 13 nationer. AF Bostäder är en stiftelse vars syfte
är att tillhandahålla studentbostäder till studenter vid Lunds universitet, och det är
också den enskilt största aktören i Lund. LU Bostäder är Lunds universitets
förmedlare av bostäder. LU Bostäder äger inga bostäder utan hyr från t.ex.
Akademiska hus, och lägger i sin egen uthyrning prioritet på internationella studenter
och gästforskare. Lunds nationer hanteras i denna rapport för enkelhetens skull som
en aktör, trots att det egentligen är 13 olika aktörer med varierade förutsättningar.
De är dock mer lika varandra än andra aktörer, varför de hanteras som en samlad
enhet i denna rapport. Utöver de tre stora aktörerna finns också ett stort och brett
utbud av andra mindre aktörer, där många av dem riktar sig mot specifika grupper av
studenter. Tillsammans med övriga mindre aktörer tillhandahålls idag ca. 9500
studentbostäder i Lund.

AF Bostäder
5949

Nationer
1676

LU Bostäder
1179

Övriga [1]
702

9500



BÄDDAR

Det är vanligt att i diskussioner om bostadssituationen i Lund fastna vid just antalet
bostäder. Det finns helt klart anledning att diskutera antalet bostäder, men en viktig
poäng är att antalet bostäder är en minimisiffra. Till exempel kan en stor lägenhet
husera tre studenter, men räknas endast som en (1) bostad. För att diskutera hur många
studenter som faktiskt kan bo i studentbostad i Lund behövs därför ett annat mått:
antal bäddar[2].

Antalet bäddar kan till skillnad från antalet bostäder användas som ett maximalt mått
på antalet studenter som kan bo i studentbostad i Lund. Måttet är inte realistiskt för
hur många studenter som faktiskt bor i studentbostad i Lund, utan ett teoretiskt
maximalt tak på hur många studenter som kan få studentboende hos de aktörer som
presenteras här. I realiteten finns det t.ex. pentrylägenheter som delas av två personer
och de som bor ensamma i trerumslägenhet. Sanningen om hur många studenter som
bor i studentboende i Lund ligger därför någonstans mellan antalet bostäder och antalet
bäddar. 

Tillsammans erbjuder alla aktörer i Lund strax över 12 000 möjliga bäddar till studenter.

AF Bostäder
7996

Nationerna
1940

LU Bostäder
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12 000



LUNDAHYRAN

En viktig faktor som påverkar studentboende är hyra, där studentbostäder
generellt erbjuder en lägre hyra än jämförbara allmännyttiga och privata
hyresvärdar. Att jämföra hyra är otroligt svårt eftersom det finns väldigt många
faktorer som kan påverka hyran på en bostad. Hyran kan till exempel påverkas av
när bostaden är byggd, när den senast renoverades, var den ligger i staden, om den
är byggd med investeringsstöd etc. Därutöver är det vissa hyror som inkluderar
värme, vatten, el och internet medan andra inte gör det [3]. 

Att jämföra hyra mellan aktörer och bostadsområden ger alltså sällan någon
användbar information, eftersom det alltid kommer att finnas skillnader mellan
bostäder som kan motivera en skillnad i hyra. Det är däremot intressant att veta
ungefär hur mycket en student kan förvänta sig att behöva betala i hyra för att bo i
en studentbostad i Lund.  

Nedan presenteras därför en sammanställd genomsnittshyra baserad på AF
Bostäder, LU Bostäder och nationerna. Alla aktörer var inte villiga att dela med sig
av hyresinformation [4], men siffrorna täcker 86% av alla studentbostäder vilket
ger en väldigt god indikation om den genomsnittliga Lundahyran. 

BOSTAD
4360 KR/MÅNAD

BÄDD
3350 KR/MÅNAD



KÖTIDER

Tiden från att en student är antagen till att den har en bostad är otroligt viktig men
också väldigt svår att mäta. I diskussioner om bostadssituationen i Lund används
ofta måttet ”genomsnittlig kötid”. Problemet är att genomsnittlig kötid är ett dåligt
mått för att ta reda på hur allvarlig bostadsbristen i en stad är. 

Bostadsbrist uppstår när de som behöver en bostad inte kan få en bostad. Om en
student nekar en ledig bostad för att den inte uppfyller deras specifika preferenser
så har inte den studenten en brist på bostad.

Många studenter som redan bor i Lund har nämligen tid att vänta på att en bostad
som uppfyller deras preferenser ska bli tillgänglig. De kanske bor i ett korridorrum
men vill flytta till en nybyggd lägenhet eller ett korridorrum i något annat område.
Genomsnittlig kötid är bra på att mäta dessa studenters väntetid, men det mäter
inte vad den faktiska bostadsbristen i Lund är. 

Ett bättre mått för att undersöka bostadsbrist är ”kortaste kötid”. Kortaste kötid
visar väntetiden för någon som inte har tid att ställa specifika krav utan är redo att
använda sin kötid så snabbt som möjligt. Statistik som AF Bostäder hämtat från sin
kö visar att en student som är redo att använda sin kötid så snart de kan har
möjlighet att få bostad inom 3-6 månader från att de ställer sig i kön i samband med
terminsstart.

Eftersom nya studenter kan ställa sig i kö redan i juli inför hösten och i december
inför våren kommer nya studenter som inte får förtur ha möjlighet att hitta en
bostad så tidigt som oktober respektive februari. Det är dessutom räknat exklusive
de ca. 1000 studenter som varje år får bostad omedelbart genom att utnyttja en
förtur. Om de inkluderas faller den kortaste kötiden till mellan 0,5-4,5 månader.

KORTASTE KÖTID
HOS AF BOSTÄDER, UNDER TERMINSTID, EXKL. FÖRTURER

KORRIDOR
3-6 MÅNADER

LÄGENHET
11-19 MÅNADER



 FÖRTURER

En faktor som komplicerar statistiken om kötider är användandet av förturer. Förtur
innebär att en person kan passera kön och få en bostad direkt. Olika aktörer i Lund
använder förturer på olika sätt. AF Bostäder använder i huvudsak bara förturer i två
fall: (1) Novischförtur, vilket ges på en begränsad mängd bostäder vid varje
terminsstart till studenter som flyttar till Lund från utanför Skåne och (2) förtur där
medicinska skäl föreligger. De flesta av Nationerna ger förtur till bostäder baserat på
engagemang i nationen och i vissa fall landskapstillhörighet. LU Bostäder ger förtur till
utbytesstudenter och internationella studenter. Ett annat exempel är
Laurentiistiftelsens bostäder där viss förtur ges till religiöst aktiva studenter. 

Förekomsten av förturer gör det viktigt att vara medveten om distinktionen mellan
väntetiden för en enskild student och väntetiden för studentpopulationen som helhet.
Om 100 studenter får förtur hamnar den enskilda student som har längst kötid de
facto på plats 101 för att få en bostad. Dock har fortfarande 100 studenter fått en
bostad under tiden som den första i kön väntar. 

Rapporterade kötider är därför mer en reflektion av tiden det tar för en enskild
student att få en bostad, men inte en reflektion av hur lång tid det tar för
studentpopulationen som helhet att få en bostad. 

Den största användningen av förturer i Lund står AF Bostäder för. Vid varje
terminsstart avsätts en mängd bostäder till nya studenter som kommer från utanför
Skåne, vilket kallas för novischförtur. Ca. 700 bostäder avsätts till höstterminen och
ca. 300 bostäder till vårterminen, vilket ger ca 1000 nya studenter omedelbart boende
varje år.

AF BOSTÄDER
Novischförturer 

2440
HT21

Novischbostäder 

750
HT21

30%
av novischer får

bostad direkt



 SAMMANFATTNING

Sammanfattningsvis är bostadsläget för studenter i Lund bättre än vad det får
erkännande för, även om det fortfarande finns aspekter som kan förbättras. En student
kan förvänta sig att hitta ett förstahandskontrakt under sin första termin och ca. 1000
nya studenter kan varje år få en bostad direkt till terminsstart. 

Kostnadsmässigt ser läget acceptabelt ut. Ett av kraven SFS ställer i sin rapport är att
hyran för en student inte får överstiga 35% av fullt CSN. I skrivande stund innebär det
en hyra på 3880 kr/månad. Genomsnittshyran för en student i Lund (d.v.s. för en bädd)
är 3350kr/månad, vilket ligger under SFS krav.

För att blicka framåt sker det också en stor del nyproduktion i Lund vilket kommer att
tillföra ca. 2000 studentbostäder de närmsta åren. För att nämna några exempel
planerar AF Bostäder i dagsläget att bygga ca 800 lägenheter i norra Lund, varav ca.
250 planeras vara färdigställda till hösten 2022. Akademiska hus planerar ett projekt
med ca. 650 studentbostäder i centrala Lund och flera av Nationerna har påbörjat
byggande eller har detaljplaner som tillåter byggandet av sammanlagt ca. 350
bostäder.    

Inom ca. fem år, med endast de projekten som i dagsläget är planerade, kommer Lund
att ha över 11 500 studentbostäder vilket under samma förhållanden som idag kommer
ge plats till över 14 500 studenter. Jämfört med dagsläget kommer alltså Lund att
kunna erbjuda studentbostad till 20% fler studenter innan 2030.

FRAMÅTBLICK 2027
Studentbostäder

11 500
i Lund

 

Huserar över
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fler bäddar

jämfört med
2022



Lista över "övriga aktörer" i Lund. Dessa har inte delgett uppdelningen av
bostadstyper i sitt bestånd och räknas således som 1 bostad = 1 bädd. Antalet
bäddar som dessa bidrar med är sannolikt högre i verkligheten. 

1.

ÖVRIGA AKTÖRER
Laurentiistiftelsen

Thomanders studenthem
Micklagård

Lund Studentskegård
Luzerngården (siffror från 2017)

New Greenhouse
Parasollet (Svenska studenthus)

Hypoteket
Fiolvägen (Studentbostäder i Norden AB)

FOTNOTER

2. Följande konvertering har använts mellan bostad och bädd:
Korridorrum = 1 bädd

1 RoK = 1 bädd
2 RoK = 2 bäddar
3 RoK = 3 bäddar
4 RoK = 3 bäddar
5 RoK = 4 bäddar

Anledningen till att 4 RoK räknas som tre bäddar är att bostäder av den storleken
oftast introducerar ett gemensamt vardagsrum och antalet enskilda sovrum stannar
därför på tre. 

 3. I vissa hyror ingår el och internet, i vissa gör det inte det. I det presenterade måttet
har ingen hänsyn tagits till kostnader som inkluderas, utan där det förekommer är det
inkluderat i hyran. Den faktiska genomsnittliga kallhyran är därför något lägre än vad
som presenteras i den här rapporten. För kännedom är en schablonkostnad på el för en
studentbostad ca. 350 kr/månad (energimarknadsbyrån.se) och 100/10 mbit internet
ca. 300 kr (compricer.se, hämtad 2022-04-12)

4. Vissa aktörer har valt att inte delge information om sina hyror. Följande aktörer är
alltså inte medräknade i hyresstatistiken:

Kalmargården (Kalmar nation)
Malmö nation

Smålands nation
Samtliga övriga aktörer enligt fotnot 1

Tillsammans tillhandahåller de ca. 1300 bostäder, vilket innebär att hyresstatistiken är
baserad på 86% av de ca. 9500 studentbostäderna i Lund.


