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2021 I SIFFROR 

ANTAL FÖRMEDLADE BOSTÄDER

18 954
FÖRMEDLADE BOSTÄDER 
PER FASTIGHETSTYP

Befintliga
bostäder

15 206

Nybyggda
bostäder

3 748

GENOMSNITTLIG KÖTID*
Antal år per områdesindelning

*Avser vanliga hyresrätter (ej kategoribostäder)
**Ingår i Stockholms kommun

Stockholms 
ytterstad** 

Stockholms 
innerstad** 

Stockholms  
kommun

Stockholms län

Hela regionen

Närförort**

10,6
14,5
17,7
11,8
9,2
9,2

FÖRMEDLADE 
BOSTÄDER PER
ÄGARTYP 

 

Privata 
bolag

0 000 

Stockholms 
kommunala
bolag

0 000

1 259
Kommunala bolag
i övriga kommuner

Privata 
bolag

10 049 

Stockholms 
kommunala
bolag

7 646

FÖRMEDLADE BOSTÄDER

Vanliga hyresrätter 11 505 
Studentbostäder 3 466 
Ungdomsbostäder 2 198 
Korttidskontrakt 1 417   
Seniorbostäder 337 
Övriga bostadstyper 31

av de vanliga hyresrätterna förmedlades 
med en kötid kortare än 5 år.

20 %
Källa: Bostadsförmedlingens databas 2021
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ETT ANNORLUNDA 
MEN UTVECKLANDE ÅR
År 2021 var precis som 2020 utmanande för människor
och verksamheter världen över på grund av pandemin.
Vid samma tid förra året skrev jag om hur bra vi på Bostads
förmedlingen ändå hade fått verksamheten att fungera, 
mycket tack vara gott samspel med alla de fastighetsägare 
som vi samarbetar med. Det konstaterandet håller än och 
glädjande nog har bostäderna fortsatt att strömma in i snabb 
takt. 2021 blev därmed ännu ett rekordår med 18 954 för
medlade bostäder vilket är fler än någonsin förr. Vi är
den största marknadsplatsen för hyresrätter i länet med 

en marknadsandel på cirka 75 procent. Vi är också mycket 
tacksamma för acceptansen och tålamodet hos våra bostads
sökande. Många har fått tacka ja, och i många fall använda 
många års kötid, för en bostad som de inte har fått se i för
väg. Vi har full förståelse för att det är och har varit svårt. 

Ett år av utmaningar
Trots utmaningar har det varit ett utvecklande år på
Bostadsförmedlingen. Att vara den största marknadsplatsen 
för hyresrätter förpliktigar och vi behöver hela tiden vässa 
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vårt erbjudande gentemot våra fastighetsägarkunder och 
förbättra servicen för de bostadssökande. Under året har vi 
bland annat infört ett nytt ärendehanteringssystem med
målet att få till smidigare processer och högre kvalitet
i hanteringen av kunder och ärenden. Vi införde också under 
årets sista månad fler sätt för nytillkomna bostadssökande 
att betala sin köavgift. Vår webbplats är navet i vår verksam
het och med 43 000 besök varje dag känner vi stort ansvar 
för att försöka göra användarupplevelsen så bra som möjligt. 
Fokus under året har varit tillgänglighet men också för
bättrad funktionalitet på andra sätt. 

Riktade insatser för unga 
Vissa grupper har det svårare än andra på Stockholms 
bostadsmarknad. Unga är en sådan grupp. För att i viss mån 
bidra arbetar vi kontinuerligt med att försöka underlätta för 
unga genom insatser riktade mot både bostadssökande och 
fastighetsägare. På sidan 7 kan du läsa mer om det arbetet. 

Studenter tillhör oftast gruppen unga. Även gentemot stu
denter har vi riktat särskild information under året. För oss 
är det viktigt att sprida budskapet att Bostadsförmedlingen 
är en mycket stor marknadsplats för studentbostäder med 
3 466 förmedlade lägenheter under 2021. 

Nu ser vi fram emot ett förhoppningsvis normalare 2022 då 
vi ska fortsätta att utveckla erbjudandet till fastighetsägarna 
och ge de bostadssökande så många bostäder som möjligt att 
välja på. 

Ett stort och varmt tack till alla 
våra kunder!

Christer Edfeldt, vd Bostadsförmedlingen i Stockholm AB
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SÄRSKILDA INSATSER 
FÖR UNGDOMAR

Ett av Bostadsförmedlingens uppdrag är att underlätta för ungdomar 
att komma in på bostadsmarknaden. Med anledning av det har vi under 
2021, utöver förmedlingen av ungdomsbostäder, även genomfört ett
flertal informationsinsatser riktade till fastighetsägare och ungdomar.

För att underlätta för ungdomar informerar vi kontinuerligt 
de fastighetsägare som vi samarbetar med om möjligheten 
att öronmärka framförallt mindre bostäder med relativt låg 
hyra åt unga. 

Antalet bolag som lämnar in ungdomsbostäder har ökat de 
senaste åren, liksom det totala antalet ungdomsbostäder. 
Under 2021 lämnade 84 bolag in ungdomsbostäder till oss 
att förmedla. 

Vi informerar varje månad blivande 18åringar i Stockholms 
län om vår verksamhet genom vykort där vi berättar om 
de möjligheter som finns för dem. Många ungdomar väljer 
sedan att registrera sig hos oss när de fyller 18 år.

Under 2021 genomförde vi dessutom två större aktiviteter 
för att sprida ytterligare information till Stockholms
regionens unga. Den första aktiviteten var en kampanj
i sociala medier som gick ut under både våren och hösten.
I den lyfte vi fram friheten som följer med att ha en egen
bostad och uppmanade mottagarna att registrera sig hos 
Bostadsförmedlingen. Kampanjen hade en räckvidd på över 
137 000 personer. Den andra aktiviteten bestod av ett mejl
utskick med information och tips som gick ut till 108 000 
ungdomar registrerade hos oss.
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FLER OCH FLER FASTIGHETS
ÄGAR SAMARBETEN
Kärnan i Bostadsförmedlingens verksamhet är 
en kostnadsfri förmedling av hyresbostäder, 
men allt fler fastighetsägare upptäcker att vi 
erbjuder mer än så. Tack vare bland annat en 
effektiv marknadsplats för bostäder via vår 
webb, djup kunskap om bostadsmarknaden 
och ett starkt engagemang för de bostads- 
sökande blir vårt erbjudande 
betydligt bredare. 

Under 2021 förmedlade vi 18 954 bostäder åt 
207 fastighetsägare. Här gör vi några nedslag 
bland alla de bostadsbolag som gjorde det 
möjligt – och som samtidigt var med och 
bidrog till en transparent och rättvis 
förmedling av bostäder.

Vi på Arwidsro Samhällsfastig
heter har med hjälp av Bostads
förmedlingen i Stockholm kunnat 

göra utvärderingar och analyser av poten
tiella möjligheter i mycket tidiga skeden. Att 
kunna ta del av relevant data om förmedlade 
projekt inom olika geografier skapar bra 
beslutsunderlag. Vi ser mycket positivt 
på att informationen och tillgängligheten 
till densamma är så pass publik, över tid 
skapar det förutsägbarhet på hyresrätts
marknaden i hela Storstockholm.

Tobias Kjellin, affärsområdesansvarig 
Arwidsro Samhällsfastigheter
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Under 2021 fick vi hjälp av 
Bostadsförmedlingen i Stockholm 
med att förmedla över 1 000 

lägenheter, flest av alla privata fastighets
ägare. För oss som stor fastighetsägare är 
det viktigt med professionell och välfunger
ande service när vi ska hitta våra nya 
hyresgäster och det får vi verkligen genom 
Bostadsförmedlingen. 

Mikael Röjdemark, 
förvaltningschef Victoriahem

Familjebostäder har under 2021 
haft inflyttning i över 700 nya
hyresrätter. Det är en rekordnotering 

för oss. Samarbetet med Bostadsförmedlingen 
är helt avgörande för att rätt stockholmare 
ska hitta den bostad som passar dem – både 
utifrån hyresnivå, läge och kvalitet. 

Madeleine Penton,
enhetschef Bostäder, Familjebostäder
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UTVECKLING MED
KUNDERNA I FOKUS

På Bostadsförmedlingen driver vi hela tiden olika utvecklings-
projekt som syftar till att effektivisera bolagets processer och 
förbättra servicen för både fastighetsägare och bostadssökande. 
Oftast gör de här insatserna inte så mycket väsen av sig, men de 
finns där i bakgrunden och får saker att fungera smidigare.
Här lyfter vi fram några av dem i rampljuset.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla våra tekniska
plattformar för att förenkla de bostadssökandes använd
ande av våra tjänster. Under 2021 införde vi bland annat
en ny metod för identifiering med BankID i telefon, vilket
ger en extra säkerhet så att vår kundservice kan hjälpa till 
med fler ärenden. Vi lade även till inloggning till Mina sidor 
med Freja eID Plus, för att kunna möta fler användares 
behov. 

När det gäller webben har vi bland annat arbetat med 
tillgänglighetsanpassning och utveckling av det språkliga 
innehållet. Vi har även kommit igång med vår nya smarta 
webbhjälpfunktion som ersätter tidigare frågor och svar. 

Många bostadssökande och fastighetsägare har även under 
det här pandemiåret använt sig av våra tjänster för digital

visning. Under 2021 såg vi över hela hanteringen och bytte 
till ett nytt, mer lättanvänt videoverktyg. 

Införandet av ett nytt kundvårdssystem var ett stort arbete 
som slutfördes under förra året. Det hjälper oss i vår kund
kommunikation och förenklar samarbetet internt, genom att 
ge oss bättre möjligheter att dela information om ärenden. 
På så sätt blir det fler hos oss som kan ge korrekt och god 
service till våra kunder.

I slutet av året introducerade vi dessutom nya betallösningar
för bostadssökande. Nu kan den som registrerar sig hos 
oss betala sin köavgift direkt med kort eller Swish, i stället 
för att invänta en betalningsavi med posten. Utvecklingen 
av den tjänsten fortsätter under 2022, för att även omfatta 
befintliga kunder.
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”ALLA SÖKER INTE
SAMMA BOSTÄDER”

Ett vanligt missförstånd om bostadskön är att den består av en 
lång rad människor, där den med längst kötid är den som står på 
tur att få nästa lediga bostad som annonseras. För att förklara hur 
det fungerar med kötider genomförde vi därför en informations-
kampanj förra året. 

”Vi förmedlar hyresbostäder efter kötid. 
Alla söker inte samma bostäder, därför varierar kötiden.” 

Så löd budskapet i en kampanj som vi genomförde hösten 
2021. I kampanjen illustrerade vi budskapet med bildpar där 
olika personer kommenterade hur länge de varit registrerade 
som bostadssökande innan de fick sina bostäder.

Poängen är att tiden det tar att få en bostad beror på flera 
faktorer, bland annat läget, hur många som är intresserade 
av att bo där, och hur hög hyra som den bostadssökande är 
beredd att betala.

Det behövs till exempel längre kötid för att få en bostad
i innerstaden eller i närförort, jämfört med bostäder längre 
ut från centrala Stockholm, men det kan också vara stora 
skillnader i kötid mellan bostäder i samma område. Det beror 
bland annat på skillnader i hyra, standard och antal rum.

Kötiderna varierar även för olika typer av lägenheter.
Studentbostäder, ungdomsbostäder och andra bostäder

med korttidskontrakt, liksom seniorbostäder, har olika
förutsättningar och därmed får man vänta olika lång tid. 

För nyproducerade bostäder är kötiden oftast kortare. Särskilt 
korta kan kötiderna vara när vi förmedlar många nyprodu
cerade bostäder samtidigt i mindre centrala områden. Under 
2021 förmedlade vi 936 bostäder med en kötid som var 
kortare än 1 år, många av dessa nyproducerade.

En grundläggande förutsättning för skillnaderna i kötid är 
att det endast är de som anmäler intresse för en bostad som 
är med och konkurrerar om den. I stället kan man säga att 
det bildas en kö för varje enskild bostad, som bara består av 
de personer som har anmält intresse för just det objektet. 
På sidan 19 kan du se hur många personer som gjorde olika 
antal intresseanmälningar under 2021. Du kan även lära dig 
mer om kötider på bostad.stockholm.se/statistik.

http://bostad.stockholm.se/statistik
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UNDERSÖKNINGAR SOM
GER NYA INSIKTER

Bostadsförmedlingen förmedlar inte bara bostäder. Vi är även
ett kunskapsnav. Vi har stora mängder statistik och gör dessutom ett 
flertal marknadsundersökningar varje år, samt större profilunder-
sökningar med några års mellanrum. 

Vår kundpanel består av ungefär 5 000 bostadssökande 
och viktas för att vara representativ för hela bostadskön. 
Undersökningsresultaten kommer till nytta både i vår egen 
verksamhet och som ett mervärde för de fastighetsägare 
som samarbetar med oss. Under pandemin har den sortens 
undersökningar varit viktiga för att förstå större trender 
kring de bostadssökandes preferenser. Här ger vi några 
exempel på vad vi har lärt oss under året.

Intresset för att byta bostad har påverkats 
av pandemin
Vi frågade vår kundpanel om hur pandemin har påverkat 
inställningen till att byta bostad. De 14 procent som svarade 
att de hade ett ökat intresse för att flytta angav som främsta 
skäl att de ville skaffa en större bostad, närmast följt av en 
billigare bostad och därefter en bostad bättre anpassad till 
att arbeta hemifrån.

Tydliga generationsskillnader
När vi fördjupade oss i vilka som har påverkats av pandemin 
framträdde tydliga åldersskillnader. Allra mest hade pande

min påverkat den grupp som brukar kallas Millennials (ofta 
definierade som personer födda 1981–1996). Av dem svarade 
36 procent att de ändrat uppfattning om sitt framtida boende 
på grund av pandemin. I den äldsta åldersgruppen var det 
endast 15 procent som hade ändrat uppfattning.

Ökat intresse för större hyreslägenheter
Under pandemin har andelen som efterfrågar tre och fyra
rummare ökat, medan intresset för tvårummare har minskat, 
jämfört med undersökningsresultat från 2017. Vi ser även 
att fyror och femmor har fått längre kötider samtidigt som 
kötiderna för ettor, tvåor och treor ligger på i princip samma 
nivå under de jämförda åren.

Trygghet och bra kommunikationer 
viktigast för bostadssökande
När vi undersökte vad våra kunder helst vill ha visade det
sig att den mest eftertraktade bostaden är en trerummare
i ett tryggt område, med bra kommunikationer och en hyra 
mellan 7 000 och 8 999 kronor.
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EN FÖRMEDLING 
PÅ HÖGVARV

I en stor och växande region som Stockholm finns det behov 
av ett välfungerande sätt att fördela och förmedla lediga 
hyresrätter. En bostadsförmedling kan naturligtvis inte göra 
något åt gapet mellan utbud och efterfrågan på hyresrätter, 
men den spelar en roll som regionens största marknadsplats 
för hyresrätter och för de som söker förtur kan den i vissa 
fall göra en avgörande skillnad. Därför är det glädjande 
att vi genom ett noggrant och gediget arbete har förbättrat 
processkedjan så att fler våldsutsatta nu ges förtur. Andelen 
beviljade förtursärenden i kategorin våld i nära relationer 
har i skrivande stund mer än fördubblats.

Antalet förmedlade bostäder har aldrig varit högre och
förmedlingen går på högvarv. Under förra året hittade ännu 
fler privata bostadsbolag till Bostadsförmedlingen, och 
genom att erbjuda en professionell och effektiv förmedlings
tjänst så har vi uppnått en stark position. I dag förmedlar 
Bostadsförmedlingen ca 75 procent av alla lediga hyresrätter 
i länet. Det visar att Bostadsförmedlingen fungerar som en 
samlande kraft på Stockholmsregionens bostadsmarknad.

Under året som gick har bolaget också fortsatt att vässa sitt 
erbjudande till privata bostadsbolag och bostadssökande
genom att utveckla systemstöd för en effektivare process 
samt förbättringar för de bostadssökande. Du kommer 
exempelvis nu som kund att kunna betala med kort eller 
swisha din köavgift, vilket inte var möjligt tidigare. Sam
tidigt fortsätter ansträngningarna för att förbättra både
processen, kommunikationen och enkelheten. Alla ska 
kunna hitta till och förstå hur det fungerar att få en bostad 
genom Bostadsförmedlingen. 

Dennis Wedin, 
styrelseordförande Bostadsförmedlingen i Stockholm AB.
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SÄRSKILDA
UPPDRAG
UNDER ÅRET 
SOM GICK

Under 2021 arbetade vi på Bostadsförmedlingen, utöver 
våra ordinarie uppdrag, även med särskilda direktiv och 
uppdrag som vi fått av kommunfullmäktige. Här ger vi 
några exempel.

I dialog med privata fastighetsägare informerade vi om 
goda erfarenheter från stadens allmännyttiga bolag och 
deras sänkta inkomstvillkor, i syfte att fler ska göra mot
svarande justeringar av sina krav.

Vi fortsatte även att utreda och fördjupa oss i frågan om 
hur bostadskön kan utvecklas, för att göra fler bostäder 
överkomliga i synnerhet för resurssvaga hushåll.

Under året hade vi även i uppdrag att i samarbete med 
socialnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra
åtgärder och ändringar samt se över hela processkedjan 
för att säkerställa att personer som är utsatta för våld i 
nära relationer och har rätt till förtur får tillgång till det.
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DE BOSTADSSÖKANDE I SIFFROR 2021
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736 560
Antal personer registrerade hos 

Bostadsförmedlingen (31 december 2021)

VILKEN STORLEK PÅ HYRESLÄGENHET HAR 
DU FRÄMST BEHOV AV?

1 rum och kök 8 %
2 rum och kök 31 %
3 rum och kök 34 %
4 rum och kök 16 %
5 rum och kök eller större 4 % 
Vet ej/ingen åsikt 7 %

BOSTADSORTBOSTADSORT

Övrigt

1 %

Stockholms 
stad

44 % Övriga  
Stockholms 
län

39 %

16 %
Övriga  
landet

ÅLDERSFÖRDELNING 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74

2 %
5 %

11 %

16 %

23 %

28 %

15 %

75– år

ANTAL INTRESSEANMÄLNINGAR FÖR EN BOSTAD 2021
Intresseanmälningar Personer

0 591 978

1 23 632

2 13 721

3 13 611

4 8 645

5 6 506

6–10 22 128

11–20 20 889

21–50 21 728

51– 13 722

Källa: Bostadsförmedlingens databas 2021, undersökningen Bostadsköns profil 2020
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