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2022 I SIFFROR 

ANTAL FÖRMEDLADE BOSTÄDER

19 530
FÖRMEDLADE BOSTÄDER 
PER FASTIGHETSTYP

GENOMSNITTLIG KÖTID*
Antal år per områdesindelning

Hela regionen 9,4

Stockholms län 9,5
Stockholms  
kommun 12,4
Övriga kommuner  
i Stockholms län 6,7
Stockholms  
innerstad**  17,7

Närförort** 15,3
Stockholms  
ytterstad** 11,2

*Avser vanliga hyresrätter (ej kategoribostäder)

**Ingår i Stockholms kommun

FÖRMEDLADE  
BOSTÄDER PER 
ÄGARTYP 

FÖRMEDLADE BOSTÄDER 
Vanliga hyresrätter 11 709 
Studentbostäder 3 614 
Ungdomsbostäder 2 266 
Korttidskontrakt 1 527   
Seniorbostäder 347 
Övriga bostadstyper 67 

31 %
av alla bostäder förmedlades med en 
kötid kortare än 5 år.

Källa: Bostadsförmedlingens databas 2022
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ETT ÅR MED MÅNGA  
POSITIVA INSLAG
Bostadsförmedlingen i Stockholm fyllde 75 år under 2022. 
Ända sedan starten 1947 har vi varit en länk mellan fastig- 
hetsägare och bostadssökande och vi har sammanlagt för- 
medlat över 670 000 bostäder. Med visst fog kan vi kalla  
oss för en pigg 75-åring. Från och med 2018 har vi nämligen 
varje år förmedlat fler bostäder än under något tidigare 
år. Under 2022 var det totala antalet 19 530, jämfört med 
knappt 19 000 året innan. Det innebär att cirka 40 000  
personer kunde flytta in i en ny bostad. Allt detta tack  
vare de över 200 fastighetsägare som gav oss förtroendet  
att förmedla deras lediga bostäder under året.

Dessa fastighetsägare har vi till vår stora glädje kunnat 
träffa i större utsträckning igen, efter några mestadels 
digitala pandemiår. Vi deltog på plats på den stora mässan 
Business Arena under hösten, bjöd in till nätverksträffar och 
kundevent och arrangerade flera sammankomster i bransch-
samarbetet Stockholm bygger. Det känns bra att kunna ses 
”på riktigt” igen och vi tror att det även uppskattas av våra 
kunder. Att vara mer tillgängliga kan vara en förklaring 
till att vi ökade i kundnöjdhet för fastighetsägarna från ett 
index på 68 upp till 73. Det är jätteroligt att se att vi är på 
väg åt rätt håll och vi hoppas självklart att kunna fortsätta 
den positiva utvecklingen.
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Ett högprioriterat område är att hela tiden förbättra vårt 
erbjudande. För att möta dagens och morgondagens behov 
har vi därför, precis som tidigare år, utvecklat våra processer 
och tjänster. I den här årsberättelsen skriver vi bland annat 
om våra insatser kring webb, tillgänglighet och betaltjänster.  
 
Efter ett år med många positiva inslag vill jag avsluta med  
att tacka alla våra kunder – både fastighetsägare och bostads- 
sökande – för att ni har valt att vända er till oss. Nu ser vi 
fram emot att vi tillsammans tar oss an det kommande året 
och Bostadsförmedlingens fortsatta utveckling.

Ett stort och varmt tack till alla våra kunder! 
 
Christer Edfeldt,  
vd Bostadsförmedlingen  
i Stockholm AB
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År Antal kötider

1980 1

1982 3

1983 37

1984 106

1985 184

1986 280

1987 415

1988 524

1989 773

1990 733

1991 782

1992 585

1993 1 217

1994 1 286

1995 909

1996 968

1997 1 730

1998 2 146

1999 3 156

2000 4 207

2001 3 759

År Antal kötider

2002 5 263

2003 6 193

2004 6 967

2005 15 615

2006 26 260

2007 27 684

2008 26 797

2009 28 315

2010 31 504

2011 33 826

2012 35 061

2013 37 099

2014 41 277

2015 47 029

2016 47 205

2017 49 008

2018 50 840

2019 51 444

2020 53 986

2021 57 259

2022 72 089

Genomsnittlig kötid för vanliga hyresrätter  
(ej kategoribostäder)

2013

7,8

2014

7,8

2015

8,2

2016

9

2017

10,3

2018

10,3

2019

10,5

2020

9,3

2021

9,2

2022

9,4



7

EN BOSTADSKÖ –  
MÅNGA BETEENDEN

Personerna som är registrerade hos oss står inte i en enda lång kö.  
För varje bostad som vi förmedlar bildas en unik kö med intresserade. 
Det är den person som har längst kötid och som uppfyller fastighets- 
ägarens villkor som erbjuds lägenheten. Eftersom alla inte anmäler  
intresse för samma bostäder varierar kötiden som behövs. Spannet  
under 2022 var därför allt från några få dagar upp till 37 år. 

Vid årsskiftet var 774 522 personer registrerade som bostads- 
sökande hos oss. Alla av dem söker dock inte bostäder aktivt. 
Det var 92 664 personer som sökte fem eller fler bostäder 
under 2022, vilket motsvarar 12 procent av alla registrerade. 
På sidan 19 kan du läsa mer om våra kunders aktivitet. 

I stapeldiagrammet visar vi hur den genomsnittliga kötiden 
har förändrats de senaste tio åren. I tabellen visar vi hur 
många personer det fanns i bostadskön den 31 december, 
indelade efter deras registreringsår.

Inte alltid de med längst kötid som söker bostad 
De som har varit registrerade längst tid hos oss har varit det 
sedan början av 1980-talet. Om de väljer att söka en bostad 
genom oss skulle kötiden för just de bostäderna alltså bli  
över 40 år, men eftersom 98 procent av alla registrerade  
har tillkommit efter millennieskiftet är så långa kötider 
mycket ovanliga. 
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MED KUNDERNA I FOKUS

Bostadsförmedlingens utvecklingsarbete syftar till att utveckla utbudet 
av våra tjänster för både fastighetsägare och bostadssökande. Utveck-
lingsinsatserna stödjer vår resa mot en ökad digitalisering, samtidigt 
som de bidrar till att höja kvaliteten i system och processer.

Webben i centrum
Webbplatsen bostad.stockholm.se är den primära kommu-
nikationskanalen i dialogen med våra kunder. Under 2022 
fortsatte arbetet med att göra webben tillgänglig för alla 
besökare. Insatserna handlade både om sådant som syns, 
som att förtydliga texter och sidstrukturer, och tekniska för-
bättringar för att göra sidans funktioner mer tillgängliga. 
 
Vi förberedde även en kommande funktion som kommer  
att göra det möjligt att filtrera bostadsannonser utifrån  
tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och  
orienteringsförmåga. Dessutom inledde vi under året ett 
långsiktigt arbete för att vidareutveckla Mina sidor som  
den huvudsakliga kanalen för kundkommunikation. 

Säker informationshantering
Ett av syftena med utvecklingsarbetet är att effektivisera 
våra processer. Ett exempel på det är att vi under 2022 gick 
över till att mejla visningsinbjudningar, i stället för att skicka 
dem med posten. Det är säkrare och ger kortare handlägg-
ningstider, vilket både fastighetsägare och bostadssökande 
gynnas av. Samtidigt ställer ökad digitalisering höga krav på 

informationshanteringen. Hand i hand med digitaliseringen 
arbetade vi därför under året med informationssäkerhet och 
säkrare registrering med hjälp av e-legitimation.

Fler sätt att betala
I slutet av 2021 införde vi möjligheten för nya kunder att 
betala årsavgiften med kort och Swish direkt vid registrering. 
I våra kundundersökningar kunde vi se att de personer som 
använder andra sätt att betala än via en betalningsavi är 
påtagligt nöjdare.
 
Under 2022 utökades tjänsten till att omfatta även befintliga 
kunder som vill förlänga sin registrering för nästa period. 
Genom att fler kunder betalar sin årsavgift digitalt minskar  
både kostnaden för porto och pappersförbrukningen, vilket 
gynnar klimatet. Dessutom utvecklade vi en påminnelse- 
service, som lanserades i december, för att via mejl informera 
kunderna när det är dags att betala årsavgiften och om 
möjligheten att betala direkt med kort eller Swish. På så sätt 
minskar risken för att kunden missar att betala sin årsavgift.
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SAMHÄLLSNYTTA  
OCH TRANSPARENS

Över 200 fastighetsägare valde under 2022 att låta 
oss förmedla bostäder åt dem. De skapade därmed 
förutsättningarna för det nya förmedlingsrekordet. 
Genom att samarbeta med Bostadsförmedlingen 
bidrar fastighetsägarna dessutom till bättre  
funktionalitet på bostadsmarknaden. 

När många lediga hyresrätter samlas på en och samma plats 
underlättar det för den som söker en bostad. Vi ser det som 
en möjlighet att tillsammans med fastighetsägarna skapa 
samhällsnytta.

Bostadsförmedlingen står för en enkel, tydlig och transpa-
rent förmedlingsprocess. Det ger trygghet och trovärdighet 
för både fastighetsägare och hyresgäster. Så här säger några 
av de fastighetsägare som samarbetade med oss under året.
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Vi är otroligt stolta över att ha 
bidragit med 145 nybyggda  
kooperativa hyresrätter i Nykvarn, 

med hyror som ligger långt under snittet för 
nyproduktion. För oss var det självklart att 
förmedla via den lokala bostadsförmedling-
en. Tillsammans har vi visat att det går att 
skapa och förmedla nyproducerade bostäder 
av hög kvalitet till sjuksköterskor, montörer, 
lärare och poliser i Stockholmsregionen.

Olof Landgren, ordförande, Bokoop

Bostadsförmedlingen förmedlar 
alla Victoriahems lediga lägen- 
heter i Stockholms län. De var 

den privata hyresvärd som förmedlade  
flest lägenheter via oss under 2022:  
1 050 stycken.
 
– Hyresrätten har idag ett värde vilket gör 
att det kan förekomma handel, fusk och 
fiffel vid uthyrningar. Därför känns det tryggt 
att all förmedling sker genom en säker och 
professionell part. Det skapar även en bättre 
och tryggare arbetsmiljö för vår personal 
som inte utsätts för otillåten påverkan.

Daniel S Mattsson, regionchef  
Stockholm Norra, Victoriahem

Upplands-Brohus har haft ett sam-
arbete med Bostadsförmedlingen 
i Stockholm sedan ett år tillbaka 

och vi har hela tiden haft en bra dialog och 
en bra kommunikation. De har hjälpt oss i 
arbetet att få in hyresgäster i våra lägenheter, 
även när det gått lite trögt för oss själva. Vår 
uppfattning är att uthyrarna är väldigt kompe-
tenta och kundfokuserade.
 Carina Axelsson, kundvärd,  
Upplands-Brohus
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SENIORBOSTÄDER NU  
OCH I FRAMTIDEN

Bostadsförmedlingen förmedlar bostäder till olika grupper på  
bostadsmarknaden. Förmedlingen av kategoribostäder för ung- 
domar, studenter och seniorer är exempel på detta. Under 2022  
förmedlade vi 347 seniorbostäder. Mycket tyder på att bostäder  
för seniorer kommer att bli allt mer efterfrågade.

En seniorbostad är en vanlig hyresrätt, men med förhöjd  
tillgänglighet. Det betyder till exempel att det alltid finns 
hiss i fastigheten om inte bostaden ligger på markplan.  
Badrum och sovrum brukar vara rymliga och det är låga 
eller inga trösklar i bostaden. Det finns ofta tillgång till  
en gemensamhetslokal och gästrum att hyra. 

Seniorbostäder har ett åldersvillkor. Merparten erbjuds till 
personer som har fyllt 65 år. Det finns även seniorbostäder 
från 55 års ålder som framförallt erbjuds av privata bostads-
bolag.

Var femte registrerad hos oss är över 55 år. Den demografis-
ka utvecklingen innebär att gruppen kommer att öka fram-
över. I våra kundundersökningar har vi dessutom sett att in-
tresset för att bo i hyresrätt ökar med åldern. I kombination 
med Stockholms ambitioner som äldrevänlig stad, och det 
stora behovet av att underlätta flyttkedjorna, är det troligt 
att fokus på seniorer och seniorbostäder ökar i framtiden.

Det här säger vår kundpanel om  
seniorbostäder
Bland bostadssökande som fyllt 75 år har var fjärde person 
sökt en seniorbostad. Bland yngre seniorer är det färre som 
har sökt, främst för att behovet inte har funnits hittills. Vi 
ser dock att 3 av 4 av alla som fyllt 55 år kan tänka sig att 
söka inom 10 år. Bland de som fyllt 75 år är det så många 
som 9 av 10 som kan tänka sig det.

Två- och trerummare är mest eftertraktade. Närhet till 
allmänna kommunikationer och samhällsservice efterfrågas 
av många och trygghet nämns också ofta som en viktig 
faktor. Många vill även ha övernattningsmöjligheter för 
gäster, parkeringsplats och en träningslokal. Med stigande 
ålder uppskattar allt fler även utökad service, till exempel 
städhjälp och att ha en bovärd i området.
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BOSTADSFÖRMEDLINGEN 
SOM KUNSKAPSNAV

Genom Bostadsförmedlingens 75-åriga historia har vi samlat på oss 
djup kunskap om bostadsmarknaden, genom vår unika förmedlings-
statistik. Vi kompletterar dessutom statistiken med regelbundna 
kundundersökningar. Det ger oss värdefulla insikter som kommer 
till nytta både i vår egen verksamhet och som ett mervärde för de 
fastighetsägare som samarbetar med oss.

Vår kundpanel består av ungefär 5 000 bostadssökande och 
resultatet viktas för att vara representativt för hela bostads-
kön. Under förra året undersökte vi bland annat hur våra 
kunder använder vår webbplats och våra betaltjänster och 
inställningen till seniorbostäder (se sid. 12–13).

Vi genomför flera undersökningar varje år. Det ger oss 
möjlighet att fånga upp aktuella frågor. Ett av de mest 
omdiskuterade ämnena under andra halvan av 2022 var 
energimarknaden och de höga elpriserna. Detta blev därför 
temat för årets sista kundundersökning, som genomfördes 
under november. 

Vi frågade bland annat om våra kunder känner oro för att 
klara av elkostnaderna under den kommande vintern, hur 

viktigt man anser att det är att minska elförbrukningen och 
vilka energibesparande insatser som man är beredd att göra. 

Var tredje person svarade att de känner oro för de höga kost-
naderna och ännu fler berättade att de redan i dag försöker 
minska sin förbrukning. De vanligaste besparingsmetoderna 
är att stänga av apparater som inte används, ställa in rätt 
temperatur för kyl och frys och att släcka lampor när man 
lämnar rummet. Många kan dessutom tänka sig att göra 
ännu mer. Flest är öppna för att vädra mer effektivt, att täta 
dörrar och fönster samt att ta korta duschar och undvika bad.  

På bostad.stockholm.se/statistik finns mer statistik 
samt vårt statistikverktyg där det går att själv söka efter 
information.
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2022 ”EN STOLT 75-ÅRING”

Året som gick var ett år då Bostadsförmedlingen och stock-
holmarna hade sitt diamantjubileum. Det glädjer mig att 
lämna över ansvaret för en pigg 75-åring, ett effektivt bolag 
som år efter år slagit rekord i förmedlade bostäder.

Sedan 1947 har bolaget arbetat för att förenkla för stock- 
holmarna genom att vara en samlande kraft på bostads-
marknaden. Arbetet har tagit sig olika uttryck under åren 
men alltid med målet att förenkla bostadsmarknaden i 
sin förmedling av bostäder. I en växande region behöver 
bostadssökande och fastighetsägare mötas på ett smidigt 
sätt. Med ett samlat utbud av lediga bostäder som förmedlas 
enligt ett rakt kösystem blir hyresmarknaden både trans- 
parent och tillgänglig.

Under 2022 pågick ett intensivt utvecklingsarbete på bolaget. 
Ett stort fokus har legat på digital tillgänglighet på webb-
platsen och på informationssäkerhet. Jämte det har vi också 
börjat erbjuda våra kunder fler sätt att betala sin köavgift 
på samt i hög grad tagit klivet bort från postala utskick och 
mot ökad digitalisering. 

Under förra året hittade allt fler bostadsbolag till Bostads-
förmedlingen och antalet förmedlade bostäder blev rekord-
högt för femte året i rad. Det är mycket glädjande och visar 
att Bostadsförmedlingen fungerar som en samlande kraft 
på Stockholmsregionens bostadsmarknad. Vi fick också ett 
bevis på allt nöjdare kunder. NKI (nöjd-kund-index) ökade 
för både fastighetsägare och bostadssökande. 

Med sitt diamantjubileum bakom sig ser jag fram emot 
att följa Bostadsförmedlingens fortsatta resa, och ser med 
spänning fram mot nya rekord!

Dennis Wedin, avgående styrelseordförande  
Bostadsförmedlingen i Stockholm AB  
2018–2022
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ÅRET I  
KORTHET
Varje månad tar vi fram statistik över vilka bostäder som har  
förmedlats med kortast och längst kötider. Under helåret 2022  
toppade de här bostäderna våra listor.

Årets kortaste kötid
Söderarmsvägen 30B, 
Kärrtorp; student- 
lägenhet (1 rum och  
kök; 25 kvm) 

7 dagar

Årets längsta kötid
Vanadisvägen 43,  
Vasastan; vanlig hyres-
rätt (3 rum och kök;  
91 kvm)

37,7 år

Alla söker inte samma 
bostäder utan varje 
bostad får sin egen kö 
med intresserade. Därför 
varierar kötiderna som 
behövs (läs mer på sid. 
6–7). Sett till alla olika 
bostadstyper förmedlade 
vi under 2022 samman-
lagt 1 178 bostäder till 
personer med kötider  
under 1 år och 463  
bostäder till personer 
med kötider på 20 år 
eller mer.



DE BOSTADSSÖKANDE I SIFFROR 2022

Antal personer registrerade hos 
Bostadsförmedlingen (31 december 2022)

774 522
ANDEL SOM GJORT MINST EN INTRESSE- 
ANMÄLAN 2021 ELLER 2022 (PER ÅLDERS-
GRUPP)*

18-24  45 %
25–34 53 %
35–44 46 %
45–54 36 %
55–64 31 %
65– år 32 %

BOSTADSORT

ÅLDERSFÖRDELNING 

18–24 25–34 35–44 45–54 55–64 65–74

3 %
5 %

11 %

16 %

23 %

27 %

15 %

75– år

ANTAL INTRESSEANMÄLNINGAR FÖR EN BOSTAD 2022
Intresseanmälningar Personer 
0 619 980

1 24 475

2 14 546

3 13 843

4 9 014

5 6 998

6–10 23 770

11–20 22 685

21–50 24 165

51– 15 046

Källor: Bostadsförmedlingens databas över samtliga registrerade bostadssökande 2022, förutom * som hämtats från Bostadsförmedlingens kundpanel september 2022.
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