Sundsvall är den studentstad där får köparna får flest kvadratmeter för pengarna. Dyrast är enrummarna i Stockholm.

2019-01-28 08:17 CET

Ny kartläggning visar: Studentstäderna
där det är billigast att köpa bostad
Linköping är den studentstad där priset på lägenheter med ett rum sjunkit
mest det gångna året. Det är dock i Sundsvall där köparna får flest
kvadratmeter för pengarna. Dyrast är ettorna i Stockholm. Det visar en ny
kartläggning av bostadsrättspriser i svenska universitetsstäder som gjorts av
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
– Som student letar man oftast efter en mindre lägenhet. Höga priser,
skuldkvotstak och amorteringskrav har dock bidragit till att just dessa ökat i
efterfrågan. Utvecklingen är allra tydligast i storstäderna där både
bostadspriser och bostadsbrist är som störst, säger Marcus Svanberg, VD på
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
I Sundsvall kostar en genomsnittlig enrummare 500 000 kronor eller 14 100
kronor per kvadratmeter. Det placerar staden högst upp på listan av
studentstäderna där köparna får flest kvadratmeter för pengarna. Resultatet
av kartläggningen visar att också Västerås, med ett kvadratmeterpris på 24
700 kronor är ett prisvärt alternativ för den som letar bostad nu i början av
terminen. Luleå, där lägenheter med ett rum kostar 25 300 kronor per
kvadratmeter, ligger trea på listan.
– Det är av yttersta vikt att få till bostadspolitiska överenskommelser som
underlättar ungas entré på bostadsmarknaden. Här bör en översyn av det
skärpta amorteringskravet och bättre sparformer för unga vara i fokus. På sikt
riskerar stora delar av en generation att annars helt utestängas från
möjligheten att äga en egen bostad, säger Marcus Svanberg.
För den som ska studera i Stockholm riskerar bostadsaffären att bli betydligt
dyrare. Här har bostadsrätter med ett rum nämligen ett genomsnittspris på
hela 2,7 miljoner kronor eller 84 700 kronor per kvadratmeter. Även i

Göteborg och Uppsala ligger priserna på höga nivåer jämfört med övriga
studentstäder, med ett snittpris på 59 900 kronor, respektive 48 700 kronor
per kvadratmeter.
Genomsnittspriset för en enrummare i riket som helhet ligger på 1,6 miljoner
kronor eller 47 500 kronor per kvadratmeter.
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Om statistiken
Statistiken baseras på försäljningen av bostadsrätter under 2018 i Sveriges
största 14 studentstäder. Medelpriset baseras på den senaste månadens
försäljningar. Statistiken är framtagen av Svensk Mäklarstatistik och
bearbetad av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.
Bilaga
Studentstäderna där köparna får flest kvadratmeter för pengarna (stigande
ordning):
Stad

Genomsnittspris

Medelpris (kr/kvm)

Prisutveckling (12 mån)

Riket

1 618 000 kr

47 500 kr

- 3%

Sundsvall

508 000 kr

14 100 kr

- 7%

Västerås

670 000 kr

24 700 kr

+ 4%

Luleå

868 000 kr

25 300 kr

- 2%

Karlstad

960 000 kr

25 800 kr

+ 8%

Malmö

1 067 000 kr

31 100 kr

- 4%

Örebro

1 108 000 kr

31 100 kr

- 1%

Växjö

1 231 000 kr

33 100 kr

+ 9%

Umeå

1 295 000 kr

34 600 kr

- 12%

Jönköping

1 328 000 kr

37 400 kr

+ 2%

Linköping

1 371 000 kr

40 700 kr

- 15%

Lund

1 607 000 kr

48 200 kr

+ 7%

Uppsala

1 730 000 kr

48 700 kr

± 0%

Göteborg

2 174 000 kr

59 900 kr

- 1%

Stockholm 2 736 000 kr

84 700 kr

+ 1%

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling är Sveriges snabbast växande
fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 164
bobutiker och 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära
våra kunder. Under 2017 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett
försäljningsvärde av 48,7 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten
är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för tredje året i rad
har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer
genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den
tredje största aktören i branschen. Med 165 bobutiker och över 800 hängivna
medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018
förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47
miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är
en av anledningarna till att vi för tredje året i rad har Sveriges nöjdaste
kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2018.
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