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UPPDRAGSANALYS 

 
Stabil substans i turbulensen 
Enda noterade renodlade studentbostadsbolaget 
Bostäder	har	länge	tillhört	de	mest	eftertraktade	och	högst	värderade	
fastighetstillgångarna.	Bland	dessa	bildar	små	lägenheter	för	studenter	
ett	eget	segment.	Studentbostäder	har	en	väsentligt	högre	hyresnivå	per	
kvadratmeter	 -	 i	 genomsnitt	700	 -	800	kronor	per	kvadratmeter	 -	än	
andra	bostäder	 samtidigt	 som	det	 råder	 stor	brist	på	 studentboende.	
Det	finns	idag	ett	börsbolag	specialiserat	på	nischen.	Studentbostäder	i	
Norden	 bildades	 2018	 genom	 att	 tre	 fastighetsbolag	 sålde	 sina	
studentbostadsfastigheter	till	det	nybildade	bolaget.	Från	21	fastigheter	
med	ett	fastighetsvärde	om	900	miljoner	kronor	har	bolaget	växt	raskt	
till	 att	 innehålla	 4	700	 studentlägenheter	 värda	 cirka	 6,1	 miljarder	
tillsammans	med	en	projektportfölj	med	över	3	700	studentbostäder.	
Det	 finns	 också	 avtal	 om	 förvärv	 som,	 när	 de	 tillträds,	 ger	 en	
fastighetsportfölj	 om	 ytterligare	 511	 studentbostäder	 med	 ett	
fastighetsvärde	 om	 cirka	 1,2	 miljarder.	 Ambitionen	 är	 att	 nå	 10	000	
studentlägenheter	till	och	med	2025	och	bli	ledande	på	studentbostäder	
i	hela	Norden.	

Substansrabatt på 22 procent 
Under	 2021	 uppgick	 omsättningen	 till	 234,3	 miljoner	 kronor	 (150	
miljoner	kronor	 föregående	år).	Rörelseresultatet	ökade	 till	77,2	mil-
joner	kronor	(63,64)	Under	första	kvartalet	i	år	ökade	driftnettot	till	44	
miljoner	kronor	och	substansvärdet	summerade	till	10,94	per	aktie	från	
10,27	 kronor	 vid	 årsskiftet.	 I	 skrivande	 stund	 handlas	 aktien	 runt	 8	
kronor,	vilket	motsvarar	en	substansrabatt	på	cirka	22	procent.		

Tillväxt genom förvärv och projekt 
Under	 fjolåret	har	 fastighetsbeståndet	expanderat	snabbt.	 I	början	på	
året	köptes	Vikingen	1,	Norrköping,	för	423	miljoner	kronor	av	Träbyn	
Invest	 med	 349	 nyckelfärdiga	 studentbostäder.	 Under	 våren	 -21	
förvärvades	tomträtten	till	fastigheten	Akka	10	i	Alvik,	Stockholm,	med	
182	lägenheter	från	Estea.	Priset	var	300	miljoner	kronor.	Ett	annat	köp	
var	 från	 Gefion	 Group	 som	 sålde	 ett	 nyproduktionsprojekt	 med	 578	
studentlägenheter	 i	 Köpenhamn.	 Projektet	 har	 ett	 underliggande	
fastighetsvärde	om	cirka	1	600	miljoner	kronor.	

Studentbostäder	 i	 Norden	 har	 även	 tagit	 klivet	 in	 på	 den	 norska	
marknaden	genom	att	förvärva	två	fastigheter	som	bägge	är	uthyrda	till	
Pilot	 Flight	 Academy	 AS	 på	 femåriga	 kontrakt.	 Det	 rör	 sig	 om	 sam-
manlagt	48	lägenheter	i	Notudden	och	99	i	Torp	med	ett	underliggande	
fastighetsvärde	på	111	miljoner	kronor.		
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Kursutveckling senaste året

Prognoser & Nyckeltal, mkr
2019 2020 2021 2022p

Omsättning - 150 234 320
Rörelseres. (ebit) - 63 77 176
Resultat f. skatt - 122 217 102

Nettoresultat - 91 114 81

Vinst per aktie - 0,96 kr 0,60 kr 0,42 kr

Utd. per aktie - - - -

Omsättningstillväxt - - 56% 37%

Rörelsemarginal - 42% 33% 55%

P/e-tal - - 13,1 18,4
EV/ebit - - 69,3 30,3
EV/omsättning - - 22,8 16,7
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En	 fastighet	 med	 92	 studentlägenheter	 förvärvades	 av	 Urbano,	
dotterbolag	till	Amasten,	för	128	miljoner	kronor	i	slutet	av	året.	Under	
fjolåret	 fick	 SBS	 bygglov	 för	 419	 studentlägenheter	 i	 Karlstad,	 198	 i	
Norrköping	och	1	043	i	Stockholm.	Under	våren	i	år	har	projekten	fått	
finansiering	 och	 fasta	 entreprenadavtal	 har	 tecknats.	 Efter	
rapportperioden	 har	 SBS	 köpt	 ett	 nyproduktionsprojekt	 med	 173	
lägenheter	i	Köpenhamn.		
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Investeringstes 

Stabilt substansvärde 
I	den	stora	projektportföljen	med	3	700	lägenheter	finns	potentialen	till	
ökade	 intäkter	 och	 substanstillväxt.	 Ambitionen	 är	 att	
produktionsstarta	 700	 till	 1	000	 studentlägenheter	 per	 år.	 Om	 man	
enbart	ser	till	befintligt	bestånd	och	projekt	som	färdigställs	i	år	finns	
möjligheten	 att	 nå	 hyresintäkter	 på	 drygt	 330	 miljoner	 kronor	 på	
årsbasis	 med	 ett	 driftnetto	 på	 223	 miljoner	 kronor.	 Direktav-
kastningskravet	(yield)	på	den	här	typen	av	bostäder	ligger	mellan	3	och	
4	procent	idag.	Mycket	av	det	nya	beståndet	ligger	i	den	lägre	delen	av	
intervallet.		

Men	 på	 kort	 tid	 har	 förutsättningarna	 ändrats	 och	 ökande	
avkastningskrav	 för	 fastigheter	 ligger	 nu	 i	 korten	 genom	 de	 snabba	
kostnadsökningarna.	 Även	 med	 en	 stigande	 yield	 kan	 SBS	 dock	 visa	
stabila	 substansvärden.	 Investeringsstöd	 har	 sökts	 (och	 kommer	
sannolikt	 beviljas),	 finansiering	 beviljats	 och	 fasta	 entreprenadavtal	
tecknats	 för	 runt	 1	700	 lägenheter,	 varav	 strax	 under	 900	 skall	
färdigställas	 i	 år.	 Om	 vi	 antar	 att	 direktavkastningskravet	 stiger	 0,5	
procentenheter	 generellt	 (motsvarande	 ett	 prisfall	 på	 upp	 mot	 15	
procent)	 i	år	så	hamnar	substansvärdet	ändå	på	drygt	10	kronor	per	
aktie	 –	 tack	 vare	 kassaflöde	 och	 övervärden	 från	 de	 färdigställda	
projekten.	 Osäkerheten	 ligger	 framförallt	 i	 var	 räntekostnaden	 för	
byggnadskreditiven	hamnar.	

Motiverat värde 8 - 9 kronor per aktie 
Studentbostäder	i	Norden	värderas	efter	de	stora	börsfallen	mer	i	nivå	
med	övriga	bostadsintensiva	bolag,	 se	 figur,	 efter	 att	 tidigare	haft	 en	
extremt	stor	substansrabatt.	K2A,	Knaust	&	Andersson	Fastigheter	AB,	
bygger	 och	 förvaltar	 bostads-	 och	 samhällsfastigheter	 i	 Sverige.	 K-
fastigheter	arbetar	med	egenutvecklade koncepthus som uppförs för 
egen förvaltning.	 Klarabo	 uppför	 också	 egna	 koncepthus	 i	 trä	 men	
förvärvar	också	befintliga	hyreshus.	Trianon	äger	och	utvecklar	fastig-
heter	 i	Malmö	med	omnejd.	Bostadsandelen	är	74	procent	av	värdet.	
Wallenstam,	med	 en	 bostadsandel	 på	 64	 procent	 av	 fastighetsvärdet,	
bygger	kontinuerligt	nya	hyresrätter	 för	egen	förvaltning.	Heba	är	ett	
gammalt	 ”byggmästarbolag”	 som	 äger	 bostadsfastigheter	 och	
samhällsfastigheter	 i	 Stockholmsområdet	 och	 bygger	 för	 egen	
förvaltning.		

Den	stora	osäkerhet	om	kostnadsutveckling	och	marknadsvärden	som	
råder	 idag	motiverar	en	rabatt	på	substansvärdet	 för	 fastighetsbolag.	
Med	tanke	på	lönsamheten	i	de	projekt	SBS	färdigställer	inom	ett	år	och	
att	bolaget	delvis	är	kontracykliskt	(fler	söker	utbildning	i	ekonomiskt	
svåra	tider)	så	bör	bolaget	kunna	försvara	sitt	substansvärde	även	vid	
sjunkande	marknadsvärden.	Aktien	är	köpvärd	till	8	till	9	kronor,	vilket	

Kända projekt och förvärv, antal lgh 
Lägenhetsbeståndet växer snabbt. SBS har dock ambitionen att nå 
10 000 lägenheter redan 2025.. 

 
Källa: Bolaget, Analysguiden 
	

Substansrabatt i procent 
SBS substanspremie jämfört med liknande bolag 2022-05-19  

	
Källa: Bolagens finansiella rapporter, Analysguiden 
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motsvarar	en	substansrabatt	på	15	till	20	procent	på	justerat	värde	för	
stigande	yield.	

Kan överraska positivt 
Om	 inflationen	 och	 räntehöjningarna	 stabiliseras	 i	 närtid	 ser	 förstås	
matematiken	annorlunda	ut.	Då	uppnår	SBS	komfortabelt	ett	substans-
värde	på	12	till	13	kronor	vid	årets	slut.	



Studentbostäder i Norden  

 

Analysguiden 
23 maj 2022 

 
5 

 

Om Studentbostäder i Norden 

Historik och framtidsplaner 
Amasten,	SBB	och	Fastator	sålde	i	juli	2018	delar	av	respektive	bolags	
studentbostadsbestånd	 till	 det	 nybildade	 bolaget	 Studentbostäder	 i	
Sverige	(SBS).	Efter	transaktionerna	hade	bolaget	21	fastigheter	med	ett	
totalt	 fastighetsvärde	på	900	miljoner	kronor.	Följande	år	köptes	åtta	
fastigheter	med	studentlägenheter	för	1,1	miljard	i	Luleå.	

I	 slutet	 av	 2020	 gjorde	 SBS	 ett	 omvänt	 förvärv	 av	 skandalomsusade	
börsbolaget	 Prime	 Living	 och	 kom	 därmed	 över	 en	 börsplats	 och	
fastigheter	 samt	 attraktiva	 byggrätter	 för	 1,3	 miljarder	 kronor.	
Samgåendet	 gjorde	 Fastator	 till	 störste	 ägare	 i	 SBS.	 Expansionen	har	
fortsatt	med	bland	annat	förvärv	i	Danmark	och	Norge	och	ett	namnbyte	
till	Studentbostäder	i	Norden.	

Tillväxtplan och nya mål 
I	och	med	att	SBS	tog	kontrollen	över	Prime	Living	fick	det	illa	hanterade	
fastighetsbeståndet	 ägare	med	 helt	 andra	 finansiella	muskler	 och	 ett	
annat	 sorts	 management.	 En	 tillväxtplan	 och	 nya	 finansiella	 mål	
presenterades,	kapital	har	 tagits	 in	genom	emitteringar	av	aktier	och	
obligationer	för	sammanlagt	750	miljoner	kronor	som	använts	för	att	
bland	annat	 iordningsställa	 fastigheterna	 i	Malmö	och	Stockholm	och	
refinansiera	gamla	obligationer	och	banklån.		

Uppstädningen	efter	Prime	Living	är	klar,	 uthyrningarna	 i	 Stockholm	
och	 Malmö	 går	 bra,	 återstår	 att	 iordningställa	 en	 fastighet	 i	 Malmö.	
Ledningen	 för	 Studentbostäder	 i	 Norden	 är	 noga	med	 att	 påpeka	 att	
samgåendet	med	Prime	Living	handlade	om	fastigheterna	i	Stockholm	
och	Malmö	samt	börsplatsen	–	och	det	var	en	mycket	bra	affär.		

	

Sedan	 årsskiftet	 är	 de	 stora	 insiderköparna	 ordförande	 Björn	
Rosengren,	tillika	bland	annat	ordförande	i	Fastator,	och	ledamöterna	
Christoffer	 Strömbäck	 (CFO	 Fastator)	 samt	 Viktor	 Jarnheimer.	 Inga	
försäljningar	av	personer	med	insyn	har	noterats.	

I	maj	beslutade	Studentbostäder	om	en	riktad	nyemission	om	50	mil-
joner	 kronor.	 Samtliga	 fem	miljoner	 nya	 aktier	 har	 tecknats	 av	 Svea	
bank.	

Studentbostäder i Norden styrelse
Ledamot Bakgrund
Björn Rosengren, ordförande Tidigare näringsminister, ordf Fastator m fl
Christoffer Strömbäck CFO Fastator, director JLL capital market
Karin Krook Styrelseledamot VaccinDirect, CCO Elite Hotels
Sven Göran Svensson VD Rikshem, vVD AP Fastigheter,
Victor Jarnheimer Grundare och VD Sproxify AB

Källa: Bolaget. Data per 21-11-25

Campus Ferdinand Spånga 
SBS största projekt kom in i bolaget via Prime Living. Här skall 1 000 
lägenheter byggas till 2025 med gemensamma ytor som lobby, gym, 
padelbana mm. 300 lägenheter är redan klara. 

	

Campus Träbyn, Jönköping 
Här skall 419 lägenheter stå färdiga i år. Även i Jönköping satsas det 
på gemensamma ytor och klimatsmarta bostadshus. 

 

Kv Mungigan & Munspelet, Karlstad 
419 lägenheter, färdiga 2022-2023,nära universitetet utrustat med 
gemensamma ytor och byggnader med solceller och låg 
energiförbrukning. Första som byggs med SBS koncept från start. 
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Marknad 

Peak fastigheter? 
Kostnadsexplosionen	och	de	stigande	räntorna	sänker	stämningen	i	allt	
fler	branscher.	På	fastighetsmarknaden	syns	dock	inget	konkret	ännu;	
antalet	större	affärer	var	i	mars	lika	högt	som	tidigare	och	än	så	länge	
rapporteras	stabila	yielder	och	värden.	Om	ingen	snabb	och	dramatisk	
stabilisering	 av	 inflation	 och	 räntenivåer	 sker	 är	 det	 däremot	 ingen	
tvekan	att	avkastningarna	på	fastigheter	måste	upp	för	att	kompensera	
för	kostnadsökningarna,	vilket	innebär	sjunkande	marknadsvärden.		

Om	 tecknen	 på	 förändring	 är	 få	 på	 den	 underliggande	 fastighets-
marknaden	så	har	börsen	reagerat	desto	snabbare.	Index	för	noterade	
fastighetsbolag	 har	 gått	 ner	 med	 över	 40	 procent	 sedan	 toppen	 i	
november	 i	 fjol,	 vilket	 förstås	 speglar	marknadens	 tro	 på	 sjunkande	
värden	i	framtiden.	Särskilt	hårt	har	bostadsrelaterade	aktier	drabbats.		

Direktavkastningskrav och hyra bostäder 
 

 

Källa: Svefa 

Stor efterfrågan på studentbostäder 
Det	ökade	intresset	från	investerare	för	studentbostäder	på	senare	tid	
handlar	inte	endast	om	de	små	lägenheternas	höga	kvadratmeterhyra	
utan	 lika	mycket	om	den	höga	efterfrågan.	Det	 investerarna	 söker	 är	
riskfri	 avkastning.	 Antalet	 registrerade	 studenter	 i	 Sverige	 ökar	 för	
fjärde	året	i	rad,	och	är	nu	uppe	på	aldrig	tidigare	skådade	nivåer,	enligt	
Universitetskanslersämbetets	 årsrapport	 för	 2021.	 Över	 450	000	
personer	studerar	idag	vid	högskola	eller	universitet	Enligt	Statistiska	
centralbyrån	finns	samtidigt	105	400	studentlägenheter.		

Boverket	klassar	38	kommuner	som	högskolekommuner	-	fler	än	300	
studenter	vid	högskola	eller	universitet.	Hälften	av	dess	uppger	i	år	att	
det	 finns	 ett	 underskott	 på	 studentbostäder.	 Det	 finns	 samtidigt	 ett	
flertal	 kommuner	 som	 avser	 att	 bygga	 studentbostäder	 utan	 att	 de	
räknas	som	högskoleorter,	som	Täby,	Haninge,	Ronneby	och	Boden.	

De	 största	 underskotten	 finns	 i	 de	 stora	 universitet-	 och	 högskole-
orterna.	Enbart	i	Stockholm	beräknas	bristen	till	6	000	lägenheter	idag,	
enligt	Stockholms	Studentbostäder,	och	kötiderna	är	ett	stort	problem.	

Studentbostäder	i	Norden	dominerar	i	segmentet	studentbostäder	och	
har	 på	 kort	 tid	 gjort	 miljardaffärer.	 Bolaget	 är	 den	 enda	 renodlade	
specialisten	på	börsen	även	om	till	exempel	K2A	alltmer	nischar	in	sig	

Stockholm Malmö Karlstad
Hyra kr/kvm Yield % Hyra kr/kvm Yield % Hyra kr/kvm Yield %

A-läge 1275-2300 0,95-2,75 A-läge 1475-1175 2,50-3,00 A-läge 1170-1660 2,75-4,25
B-läge 1150-1875 2,10-3,00 B-läge 1250-1625 2,75-3,50 B-läge 1120-1590 3,25-4,75
C-läge 1125-1550 3,00-3,75 C-läge 1250-1625 4,00-5,00 C-läge 1060-1420 4,00-5,25

Mindre fallhöjd för Studentbostäder 
Kursutveckling SBS och jämförelsebolag från årsskiftet till 2022-05-20  

	

Källa: Nasdaq Stockholm 
 

	
Om	tecknen	på	förändring	är	få	på	den	
underliggande	fastighetsmarknaden	så	har	börsen	
reagerat	desto	snabbare		

Största högskoleorterna, antal studenter 

 
Källa: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) 
	
Enbart	i	Stockholm	beräknas	bristen	till	6	000	
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på	 segmentet.	 De	 flesta	 noterade	 bostadsbolagen	 har	 idag	
studentbostäder	i	portföljen.		
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Risk 
Risk	 är	 ordet	 för	 dagen.	 På	 överraskande	 kort	 tid	 har	 ekonomiska	
fundamenta	 förändrats	 i	grunden.	En	explosiv	blandning	av	pandemi,	
rekordstora	 offentliga	 stimulanser,	 brist	 på	 varor	 och	 energi	 som	
dessutom	kryddas	med	effekterna	av	anfallskrig	i	Europa	har	släppt	lös	
inflation	 och	 räntehöjningar.	 Världen	 har	 förändrats	 och	 den	 typ	 av	
ekonomisk	globalisering	vi	vant	oss	vid	är	historia.	Osäkerheten	om	vad	
som	händer	 härnäst	 utlöser	 stor	 ekonomisk	 turbulens;	 inte	minst	 på	
världens	 börser	 där	 fastigheter	 med	 sitt	 stora	 ränteberoende	 fått	 ta	
bland	de	hårdaste	smällarna.	

Tid för reala tillgångar 
Det	finns	dock	ingen	anledning	att	döma	ut	fastigheter	som	investering.	
Tvärtom	har	de	förutsättningar	att	klara	sig	bättre	i	den	här	miljön	än	
många	andra	tillgångar.	Inflationen	visar	ännu	inga	tecken	på	sakta	in	
och	 ”Putinpriserna”	 kommer	 inte	 märkas	 fullt	 ut	 förrän	 till	 hösten.	
Centralbankerna	 försöker	 stävja	 inflationen	med	 räntehöjningar.	 Här	
finns	 två	 problem;	 den	 höga	 belåningen	 sätter	 en	 gräns	 för	
räntehöjningar	där	de	riskerar	att	krossa	ekonomin	genom	en	skuldkris.	
Sedan	är	frågan	hur	effektiva	räntehöjningar	är	mot	vad	som	i	grunden	
är	en	utbudsbrist.	Lösningen	på	ekvationen	stavas	stagflation.	I	en	sådan	
miljö	kan	en	real	tillgång	som	fastigheter	prestera	jämförelsevis	riktigt	
bra	 som	 ”hedge”	 mot	 inflationen	 genom	 möjligheten	 att	 öka	
hyresintäkterna.		

Låg realränta avgörande 
Med	all	 sannolikhet	kommer	 inflationen	att	överträffa	 låneräntorna	–	
realräntan	 förblir	 låg,	 vilket	 gynnar	 fastigheter.	 Vad	 som	 knäcker	
kommersiella	fastighetsmarknader	är	hög	realränta,	vilket	till	exempel.	
hände	 vid	 fastighetskraschen	 1991	 genom	 en	 politiskt	 framkallad	
realräntechock.	 En	 inflationsmiljö	 kommer	 dock	 att	 kräva	 att	
avkastningskraven	för	fastigheter	gradvis	justeras	upp.	

Begränsad risk för SBS 
Snabb	expansion	och	stora	projekt	är	inte	den	bästa	kombinationen	vid	
ekonomisk	 oro.	 SBS	 visar	 ändå	 ett	 antal	 styrkor.	 Förvaltnings-
fastigheterna,	exklusive	projekt,	visar	ett	direktavkastningskrav	på	4,03	
procent.	 Det	 är	 högre	 än	 de	 flesta	 jämförbara	 bolag	 och	 ger	 mindre	
fallhöjd.	De	lägenheter	som	färdigställs	i	år	finns	det	god	efterfrågan	på	
och	entreprenadkostnaderna	är	låsta.	Lönsamheten	för	färdiga	projekt	
är	 hög	 och	 ger	 ett	 avsevärt	 tillskott	 till	 såväl	 kassaflöde	 som	
substansvärde.	 Nyckeltalen	 för	 hela	 bolaget	 är	 hyggliga.	
Belåningsgraden	 är	 63	 procent,	 och	 genomsnittlig	 räntebindning	
närmare	två	år	med	snittränta	på	2,23	procent.	

Carnegie Fastighetsindex 
Noterade fastighetsbolag har haft en tuff resa på Stockholms-
börsen. Sedan toppen har index fallit runt 40 procent. 

 
Källa: Carnegie 

Sveriges inflation, KPI i årstakt 

 
Källa. SCB 

Dubbelt så hög ränta i prognosen 

	
Källa: SBAB Boränteprognos 22-05-13 
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Osäkerheten	är	som	vanligt	främst	finansiell.	På	kort	sikt	är	det	räntan	
på	 byggnadskreditiven	 som	 kan	 öka	 kostnaderna.	 En	 viss	 risk	 finns	
också	 att	 projektkostnaderna	 ökar	 om	 entreprenören	 försöker	 få	
ersättning	för	skenande	priser	på	byggmateriel	genom	att	hävda	”force-
majuere”.	På	kort	sikt	bör	detta	däremot	inte	få	någon	större	påverkan.	
Om	 Studentbostäder	 tvingas	 pausa	 projekt	 så	 finns	 ändå	 fastigheter	
som	 ger	 kassaflöden	 i	 nästan	 alla	 projektområden,	 vilket	 ytterligare	
minskar	risken	i	projektportföljen.	

Fastighetsbestånd 

Mest i Luleå 
Studentbostäder	 i	Norden	har	 fastigheter	 i	 Sverige	 och	Danmark	och	
Norge,	med	en	spridning	över	hela	landet	Flera	av	orterna	har	brist	på	
studentbostäder	 idag.	Den	största	planerade	tillväxten	genom	projekt	
kommer	att	ske	i	Stockholm.	

Ytmässig fördelning 
Den	sista	mars	omfattade	Studentbostäder	i	Nordens	fastighetsbestånd	
drygt	 141	000	 kvadratmeter,	 fördelat	 på	 4	700	 lägenheter.	
Tyngdpunkten	 i	 beståndet	 finns	 i	 Luleå,	 Stockholm,	 Malmö	 och	
Ronneby.	Sedan	2018	har	SBS	växt	mycket	snabbt,	inte	minst	tack	vare	
samgåendet	med	Prime	Living.	

Ungefär	25	procent	av	fastighetsbeståndet	är	byggt	2015	eller	senare.	I	
takt	med	att	den	stora	projektportföljen	färdigställs	kan	andelen	redan	
i	år	närma	sig	50	procent.	

Projekt 
Det	 är	 dyrare	 att	 förvalta	 studentbostäder	 jämfört	 med	 vanliga	
lägenheter.	 Det	 är	 stor	 omsättning	 på	 hyresgäster	 och	 de	 tenderar	
dessutom	att	leva	lite	hårdare	än	andra	hyresgäster.	Studentbostäder	i	
Norden	 har	 fastighetskostnader	 runt	 550	 kronor	 per	 kvadratmeter,	
ungefär	en	dryg	hundralapp	högre	än	vad	andra	bostadsbolag	uppger.		

Å	andra	 sidan	är	bolagets	medelhyra	1	950	kronor	per	kvadratmeter	
medan	 vanliga	 hyresrätter	 i	 Sverige	 har	 en	 genomsnittshyra	 om	
1	100	–	1	200	 kronor	 per	 kvadratmeter.	 Studentbostäder	 är	
högavkastande.	 Hyresnivån	 i	 de	 projektfastigheter	 som	 färdigställs	
beräknas	att	hamna	runt	2	300	kronor	per	kvadratmeter	i	snitt.	
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Projektportfölj 
 

	

Källa: Bolaget 22-03-31 

Den	 nuvarande	 projektportföljen	motsvarar	 investeringar	 på	 cirka	 4	
miljarder	kronor	och	omfattar	3	700	lägenheter	om	sammanlagt	88	000	
kvadratmeter.	 Den	 potentiella	 lönsamheten	 är	 hög,	 med	 dagens	
kostnader	 levererar	projekten	övervärden	med	värderingar	ända	upp	
till	6	procents	yield.	

Hållbarhet 
Hållbarhet	 är	 numera	 en	 högprioriterad	 fråga	 i	 näringslivet.	 Det	
tenderar	 att,	 inte	 minst	 hos	 Studentbostäder	 i	 Nordens	 typ	 av	
hyresgäster,	stå	högt	upp	på	listan.	Idag	påverkar	det	också	möjligheten	
att	 till	 exempel	 få	 mer	 fördelaktig	 finansiering.	 SBS	 har	 tre	
fokusområden	 för	 sitt	 hållbarhetsarbete;	 den	 enskilde	 studenten,	
hållbara	byggnader	och	att	verka	en	hållbar	samhällsutveckling	i	stort.	
Studenterna	 skall	 uppleva	 trygghet	 och	 stimulans	 i	 sin	 boendemiljö	
genom	studentvärdar,	gym,	digital	förvaltning	med	mera.	Fastigheterna	
skall	 vara	 klimatsmarta	 och	 energieffektiva.	 Till	 exempel	 skall	
nybyggnationen	 ha	 en	 energianvändning	 som	 högst	 motsvarar	 56	
procent	av	vad	Boverkets	byggregler	kräver.		

	

	

Ort Fastighet Lägenheter Färdigt Hyresvärde kr/kvm
Jönköping Vikingen 1 419 2022 1929
Karlstad Mungigan1 419 2022-2023 2155

&Munspelet1
Stockholm Ferdinand 14,15 1043 2022-2025 2745
Trollhättan Kuratorn 2 442 2023-2024 2241
Norrköping Ankarstocken 27 202 2023 2410
Karlskrona Grenadjären 57 280 2023 2200
Lund Stråken 1 180 2023 2740
Växjö Utfarten 3 280 2024 2379
Kristanstad Löjtnanten 500 2025-2026 2148

&Kaptenen

MER ÄN HÄLFTEN HOS DE STORA
Största aktieägarna, %
Fastator (publ) 20,5%
Otre Fund LP 18,6%
Träbyn Invest 3,7%
Amasten 3,3%
Estea 2,4%
Avanza Pension 2,1%
Lars Runby 2,0%
Nordnet Pensionsförsäkring 1,0%
Gadd & Sie S.A. 0,9%
Henric Wiman 0,9%

Källa: Bolaget. Data per 21-12-31
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Disclaimer 
Aktiespararna,	 www.aktiespararna.se,	 publicerar	 analyser	 om	 bolag	 som	
sammanställts	med	hjälp	 av	 källor	 som	bedömts	 tillförlitliga.	Aktiespararna	
kan	 dock	 inte	 garantera	 informationens	 riktighet.	 Ingenting	 som	 skrivs	 i	
analysen	ska	betraktas	som	en	rekommendation	eller	uppmaning	att	investera	
i	något	finansiellt	instrument.	Åsikter	och	slutsatser	som	uttrycks	i	analysen	är	
avsedd	endast	 för	mottagaren.	Analysen	är	en	så	kallad	Uppdragsanalys	där	
det	 analyserade	 Bolaget	 tecknat	 ett	 avtal	 med	 Aktiespararna.	 Analyserna	
publiceras	 löpande	under	 avtalsperioden	och	mot	 sedvanlig	 fast	 ersättning.	
Aktiespararna	 har	 i	 övrigt	 inget	 ekonomiskt	 intresse	 avseende	 det	 som	 är	
föremål	 för	 denna	 analys.	 Aktiespararna	 har	 rutiner	 för	 hantering	 av	
intressekonflikter,	vilket	säkerställer	objektivitet	och	oberoende.	

Innehållet	 får	 kopieras,	 reproduceras	 och	 distribueras.	 Aktiespararna	 kan	
dock	 inte	 hållas	 ansvariga	 för	 vare	 sig	 direkta	 eller	 indirekta	 skador	 som	
orsakats	av	beslut	fattade	på	grundval	av	information	i	denna	analys.	

Investeringar	i	finansiella	instrument	ger	möjligheter	till	värdestegringar	och	
vinster.	 Alla	 sådana	 investeringar	 är	 också	 förenade	 med	 risker.	 Riskerna	
varierar	mellan	 olika	 typer	 av	 finansiella	 instrument	 och	 kombinationer	 av	
dessa.	Historisk	avkastning	ska	inte	betraktas	som	en	indikation	för	framtida	
avkastning.	

Analytikern	 Björn	 Rundquist	 äger	 inte	 och	 får	 heller	 inte	 äga	 aktier	 i	 det	
analyserade	bolaget.	

 

Ansvarig analytiker: 

Björn Rundquist 
	

	


