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INLEDNING 

Föreliggande rapport redovisar två webbaserade enkätundersökningar gäl-
lande studentbostadsbehovet i Borås och som utfördes under april månad 
2013. Den ena enkäten avsåg ”svenska studenter” (enkäten var på svenska) 
och den andra vände sig till internationella studenter i form av s.k. ”Free-
mover students” och ”Exchange students” (enkäten var på engelska).  

Utredningsuppdraget överfördes till Bibliotek och läranderesurser från 
högskolans prorektor Martin Hellström. Projektledare har varit Kristin 
Podssuweit, internationell koordinator vid Högskolan i Borås och Peter 
Sigrén, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås. Rapporten innehåller i 
hög utsträckning kvantitativa redovisningsformer. Studien genomförs som 
ett samarbetsprojekt mellan Studentkåren i Borås, Högskolan i Borås och 
AB Bostäder i Borås. 

Referensgrupp 

Referensgruppen1 har kontinuerligt träffats för att arbeta med webbfor-
mulären samt diskuterat preliminära resultat. Frågeformulären innehåller 
tolv frågeställningar vardera där två av dessa frågeställningar är av större 
eller mindre karaktär, då i form av s.k. frågebatterier (från fyra till åtta 
item) med en gemensam svarsskala i fem steg. 

BAKGRUND 
Bakgrunden till studien är bl.a. att det produceras för få studentbostäder i 
Sverige. Enligt Boverket2 saknar 20 högskolekommuner tillräckligt med 
bostäder för studenter och för Borås del anges en bostadsbrist (2012).  

SCB:s bygglovsstatistik tyder på att byggandet av studentbostäder i 
stort sett har upphört. Enligt årets bedömningar (2012) kommer 
det att påbörjas omkring 1 800 studentbostäder under 2012 och 

                                                             
1  Referensgruppen bestod av prorektor Martin Hellström, Högskolan i Borås 

(HB); Pontus Karlsson, Studentkåren i Borås; Madeleine Carlsson och Bengt 
Engberg AB Bostäder i Borås; projektledare Kristin Podssuweit (HB); Gill 
Olson, Högskoleservice (HB); Anna Järvbring (HB) samt utredare och vice 
projektledare Peter Sigrén (HB). 

2  http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-
bostadsmarknaden/Bostadsmarknadsenkaten/Riket-
grupper/Studenter/studentbostader 
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2013 i både nyproduktion och ombyggnad. Det totala antalet är 
lägre än förra årets bedömning, men fortfarande långt under antalet 
i början av 2000-talet. 

Cirka 870 av de förväntat påbörjade studentbostäderna för 2012 
och 2013 finns i säkra projekt. Det är fler än föregående år då det 
rapporterades drygt 300 bostäder i säkra projekt.3 (anm. utredarens 
kursivering). 

Samtidigt anges det för Borås del en nyproduktion av 160 studentbostäder 
under 2012/134 samtidigt kommer ett 50-tal studentbostäder att ”för-
svinna” (i vart fall tillfälligt) när Kårhuset i Borås flyttas.5 Dock så är 
ytterligare studentbostäder på gång att byggas i Borås. Om och när dessa 
påbörjas framgår inte när denna föreliggande utredning genomförs. 

Hur ser behovet ut av studentbostäder i Borås? 
Högskolan i Borås (HB) har ett intresse av att det finns tillräckligt med 
studentbostäder – framförallt vid rekrytering av nya studenter. HB har 
specifika utbildningar som egentligen enbart finns i Borås och studenter 
rekryteras från hela Sverige och i viss mån sker även studentrekrytering 
utomlands – som då kräver ett studentboende.  

HST6 2012 vid Högskolan i Borås (exkluderat uppdragsutbildningen) var 
cirka 5 800. (Högskolan i Borås, 2012:20). Distansutbildningen låg på 
cirka 11-12 procent av HST. Inför 2013 kommer HST:n ligga runt 5 600 
och 2014 ner mot 5 500. Distansutbildningen sjunker ner mot 7-8 pro-
cent. Färre fristående kurser och en högre andel studenter på program-
utbildningar, inom campus, torde ge ett högre behov av studentlägenheter 
– eller i vart fall inte ett mindre behov. 

Föreliggande studie skall försöka bringa klarhet i om behovet av student-
bostäder i Borås ökar och vilken standard på boendet som önskas. Enligt 
en relativ färsk magisteruppsats från civilingenjörsprogrammet vid Luleå 

                                                             
3  http://www.boverket.se/Boende/Analys-av-

bostadsmarknaden/Bostadsmarknadsenkaten/Riket-
grupper/Studenter/Studentbostader/ 

4 http://www.boverket.se/Global/Boende/Dokument/BME%202012/ 
Studenter.pdf 
(anm: av dessa 160 lägenheter produceras 94 till HT 2013 och 66 till VT 2014). 

5 http://www3.hb.se/wps/portal/nyheter/artikel?name=2013-02-
08_Nytt_kongresshus_i_Boras_innebar_flytt_for_Studentkaren 

6  Helårsstudenter (HST) 
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tekniska universitet, där studenters önskemål om hur ett framtida student-
boende ser ut, framkommer en hel del intressanta resultat där bland annat 
ett miljötänk finns t.ex. studentlägenheter som byggs efter passivhusteknik7 
(Jakob Andersson & Stenman, 2011)8 se även (Lerstorp & Marcinke-
viciute, 2009; Westander, 2011). 9, 10 

Enligt nämnda magisteruppsats resultat (Jakob Andersson & Stenman, 
2011) är: 

Den genomsnittlige studenten som svarat på enkäten mellan 19-25, 
singel och bor antingen i ett studentboende eller i en vanlig lägen-
het. Studenterna vill att studentbostaden ska ligga i anslutning till 
bra kommunikationer (92 %), ha en skälig hyra (97,5 %) samt 
gärna ligga i närheten av universitetet (68 %). (Jakob Andersson & 
Stenman, 2011:iv) 

Hyresgästföreningens undersökning (Westander, 2011) visar på att: 

59 procent av studenter mellan 20 och 27 år, 170 500 personer, bor i 
egen hyresrätt, i egen bostadsrätt, i eget hus eller i studentbostad. 80 
procent, 228 000 personer, skulle vilja göra det. Det innebär att 57 
500 unga studenter saknar egen bostad. 

De unga studenterna vill i första hand bo i hyresrätt, i andra hand i 
bostadsrätt och i tredje hand i studentbostad. 42 procent av studen-
terna vill bo i hyresrätt, 18 procent vill bo i bostadsrätt, 15 procent 
vill bo i studentbostad och fem procent vill bo i eget hus. 

19 procent av de unga studenterna bor hemma hos sina föräldrar. 
Bara 9 procent säger att det är den boendeform som passar dem bäst. 
Det innebär att 27 000 unga studenter ofrivilligt bor hemma hos sina 
föräldrar. (Westander, 2011:2) 

I föreliggande studie verifieras resultaten från nämnda refererade uppsatser 
och utredningar. Bra kommunikationer, skälig hyra och en egen hyresrätt 
alternativt en bostadsrätt är vad som gäller – när vi frågar studenterna. 

  

                                                             
7  Passivhus är en samling byggtekniker för att skapa mer energisnåla hus 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Passivhus 
8  http://www.uppsatser.se/uppsats/717e69d0a8 
9  http://hj.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:280538 
10  http://a3.mndcdn.com/image/upload/p9daz3gqwbvpthkbdr18.pdf 
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Kan ett behov av studentbostäder i Borås beräknas? 
Det är svårt att utföra en exakt beräkning av behovet av studentbostäder i 
Borås. I föreliggande studie anger 24,4 procent (exkluderat de internation-
ella studenterna) av respondenterna att de flyttat till Borås för sina studier. 
Om det justeras något, av den totala populationen, för distansstudenter 
(11 procent) vid lärosätet under 2012, (Högskolan i Borås, 2012:21) kvar-
står 8 205 möjliga respondenter.  

9 220 * 0,89 * 0,244 + X = 2 002 + X (lägenheter för de internationella 
studenterna). 

Då skulle behovet vara cirka 2 000 studentbostäder som följer Sveriges 
förenade studentkårers (SFS) ”klassade bostadsgaranti” adderat med stu-
dentbostäder för de internationella studenterna.  

Ett annat beräkningssätt är att utgå från helårsstudenter (HST). 2012 hade 
Högskolan i Borås cirka 5 800 exkluderat uppdragsutbildningen – beräk-
nad HST för 2013 är 5 600. Cirka 11 procent av studenterna på distans 
2012 (beräknad till 7-8 procent på distans 2013).  

5 600 * 0,925 * 0,244 + X = 1 264 + X (lägenheter för de internationella 
studenterna). 

Behovet torde ligga någonstans mellan 1 500 – 2 000 studentlägenheter 
(som då följer en SFS klassad bostadsgarantistandard) beroende på beräk-
ningssätt.  

Enligt bilaga 1 finns för närvarande 987 studentlägenheter i Borås som 
uppfyller SFS:s ”klassade bostadsgaranti”. Ytterligare 66 lägenheter byggs 
inför VT 2014 (Simonsland hus 2 & 3) och samtidigt förvinner 48 lägen-
heter när kårhuset flyttas (i vart fall tillfälligt). 

I bilaga 1 framgår att det finns ytterligare 113 lägenheter. Dock framgår 
det inte om dessa kräver ett antagningsbesked – om svaret är nej är det 
tveksamt om dessa kan benämnas som studentlägenheter.  

Ytterligare studentboende finns att tillgå men kan variera över tid (privata 
alternativ). Dessutom är det tveksamt om flertalet av dessa studentboenden 
uppfyller SFS:s bostadsgaranti. 

Föreliggande studie har inte utfört en analys över hur många studentbo-
städer det finns totalt i Borås utan har använt den data som erhållets via 
Borås Stad (bilaga 1). 
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Nyproduktion av studentbostäder i Borås 
Den planerade nyproduktionen av studentlägenheter under 2013, i Borås, 
sker i anslutning till ”högskolans nya Textila campusområde” (Textilhög-
skolans flytt till Simonsland under 2013) och består i den första etappen av 

94 lägenheter med inflyttning HT 2013. Etapp två består av 66 lägenheter 
med inflyttning VT 2014 (se bilaga 1).  

Totalt i Borås finns, inför hösten 2013, cirka 1 100 studentlägenheter där 
studenter kan bo som skall påbörja en utbildning vid Högskolan i Borås. 
850 av dessa kräver ett antagningsbesked från Högskolan i Borås. Vid kor-
respondens med Bostad Borås framkommer att en stor andel av lägenhet-
erna förmedlas genom dem.11 AB Bostäder i Borås är den största aktören 
med knappt 500 studentlägenheter (inkluderar Simonsland hus 2 & 3 – 
inflyttning VT 2014). 

Bostadsgaranti – bra eller dåligt? 
Det framgår när en sökning på webben utförs runt begreppet “bostads-
garanti” att ett flertal högskoleorter anger att de har en bostadsgaranti. 
Dock så finns differentierade uppfattningar om vad som skall anses som en 
bostadsgaranti. Kortfattat framgår det att studentkårers uppfattning kring 
begreppet ”bostadsgaranti” inte synkroniserar med ett flertal kommuners 
uppfattning.  

Enligt P 3 nyheter, som utfört en granskning av 15 högskoleorter, är de få 
som håller vad de lovar.12 Visserligen är referensen något år gammal men 
tendensen är att högskoleorter glider något på begreppet ”bostadsgaranti”. 
Det är inte enbart kommuner som lovar vitt och brett utan även enskilda 
lärosäten kan i sin iver – att locka studenter – ge ”lite för många” löften. 

Om garantin hade gällt ett traditionellt boende i studentlägenhet – där 
kravet är ett antagningsbesked – då hade det varit en reell bostadsgaranti. 
Men med tanke på att 57 000 studenter (Westander, 2011:2) saknar ett 
[student]boende kan naturligtvis en sådan garanti inte utställas generellt. 

På nästan alla orter erbjuds studenterna i stället ett tillfälligt boende 
i form av campingstuga, vandrarhem eller madrass på golvet i vän-
tan på en riktig studentbostad.13 

                                                             
11  http://www.boras.se/bostad 
12  http://allastudier.se/artiklar/543-studenter-luras-av-bostadsgaranti 
13  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bostadsgaranti-madrass-pa-

golvet_6232658.svd 
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Sveriges förenade studentkårer kommer fram i sin bostadsrapport för 2012 
att läget ser kärvt ut. För Borås del anges ”erbjuder ett studentboende (SFS 
– klassad bostadsgaranti)14 någon gång under höstterminen” (Jenny 
Andersson, 2012:4ff)15 se även Studentbostadsföretagens Studboguiden 
2012 (Studentbostadsföretagen, 2012:14).16 

Studentkåren i Borås 
Anser att en studentbostad skall vara billig att bo i. En student som tar 
fullt studiemedel har, VT 2012, 9 024 kronor att röra sig med tio månader 
om året, vilket blir 7 520 i månaden beräknat på en tolv månaders period. 
Det är också viktigt att beakta att många studenter inte har möjlighet att få 
bostadsbidrag på grund av att de är äldre än 26 år. Snittåldern för studen-
ter i Borås är drygt 28 år vilket gör att det inte utgår bostadsbidrag i den 
gemene studentens budget. 

En acceptabel bostadskostnad för en student bör ligga på en låg och rimlig 
nivå där en ”tio månaders” hyra är att föredra. Studentkåren i Borås anser 
att 4 000 kronor i månaden är en övre gräns för en acceptabel månads-
kostnad för en students boende med hänsyn till studiemedlen. 

I summan inkluderas inte bara hyran, utan även många av de kostnader 
som tenderar att ingå i hyreskontrakten för studentbostäder såsom bred-
band, el och städning av eventuella gemensamma utrymmen. 

En av de viktigaste aspekterna för att studentbostäder skall ses som 
studentbostäder är att de särskiljs från vanliga bostäder. Detta genom ett 
gemensamt kösystem för alla stadens studentbostäder oavsett fastighets-
bolag, där antagningsbesked från Högskolan i Borås är ett krav. Att 
studenten är antagen till utbildning behöver också kontrolleras under 
boendetiden och då vid varje terminsstart. Detta för att undvika att 
studentlägenheter bebos av tidigare studenter eller s.k. avhoppare. Ett 
varierat utbud och en mångfald av bostäder behövs för att matcha de 
många olika typerna av studenter som finns. En del vill bo i egen lägenhet, 
andra vill bo med partner eller kamrater. 

 

 
                                                             
14 Bl.a. omfattar SFS bostadsgaranti en “hyresrätt i form av korridor rum, stu-

dentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt (ex. dubblett eller triplett). 
15 http://allastudier.se/media/28/71246016407837/sfs_bostadsrapport_2012.pdf 
16  http://allastudier.se/media/28/58764008749681/studboguide_2012.pdf 
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Sammanfattningsvis 

Fler studentlägenheter behövs i Borås. 

Bra med en bostadsgaranti som följer en SFS-klassad bostadsgaranti. För-
delen är att ett sådant ställningstagande ger bra ”cred” rörande ett lärosätes 
renommé.  

Sämre är om en bostadsgaranti innebär boende i en campingstuga, vand-
rarhem eller lägenheter i tvivelaktigt skick (jämför med s.k. rivningskon-
trakt).  

När en ”bostadsgaranti” utfärdas bör innehållet i densamma vara helt 
klarlagt innan studenten söker en utbildning vid ett specifikt lärosäte. Det 
är moraliskt förkastligt att ”lura/locka” studenter till en stad – ett lärosäte – 
genom att säga – välj oss så ”fixar” vi en bostad åt dig – och så hamnar 
studenter i campingstugor och på vandrarhem – lång ifrån ett campus-
liv/boende. 

En av de viktigaste aspekter för att studentbostäder skall ses som student-
bostäder är att denna typ av studentboende särskiljs från vanliga hyres-
rätter. Detta kan ske genom ett gemensamt kösystem för alla student-
bostäder i Borås oavsett fastighetsbolag, där antagningsbesked från Hög-
skolan i Borås är ett krav. 

SYFTE  

Syftet med studien/utredningen är att ta reda på behovet av studentbostä-
der i Borås, dvs. behovet för såväl studenter som måste ha ett boende i 
Borås och för studenter som skulle vilja eller kan tänka sig att bo i Borås 
men som t.ex. ”dagpendlar” till Borås.  

Därutöver vill vi veta vad studenter efterfrågar när det gäller studentbostä-
ders utformning för att kunna påverka den framtida utvecklingen på 
bostadsmarknaden. 

POPULATION 
Undersökningen omfattar samtliga studenter som var registrerade på en 
programutbildning alternativt en kurs under HT 2012 vid Högskolan i 
Borås, såväl på distans- som campusstudier. Med programutbildning avses 
också specifika magister- och masterprogram. Den internationella student-
gruppen består av s.k. ”Freemover students” samt ”Exchange students”. 
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WEBBENKÄTER 
Urval, bortfall och svarsfrekvenser 
Den svenska versionen av enkäten 

Den webbaserade enkäten har bjudits ut, i den svenska versionen till  
9 898 studenter. 351 studenter har avregistrerat sig från enkäten samt 327 
e-postadresser har returnerats. Återstår som möjliga respondenter – 9 220. 
1 055 enkätstarter – 907 enkäter helt avslutade – svarsfrekvensen cirka tio 
procent. 

Den engelska versionen av enkäten  

Enkäten till de internationella studenterna bjöds ut till 214 studenter, 
enligt ett speciellt LADOK utdrag. Åtta studenter har avregistrerat sig från 
enkäten samt två e-postadresser har returnerats. Återstår som möjliga 
respondenter – 204. 52 enkätstarter – 43 enkäter helt avslutade – svars-
frekvensen cirka 21 procent. 

Enkäterna var, som nämnts, webbaserade och genom att se till tidigare 
studier som utförts, i avseende på webbaserade enkäter, framgår det att 
svarsfrekvenser tenderar att bli lägre än vid mer traditionella enkäter med 
brevutskick (Andrews, Nonnecke, & Preece, 2003). Statistiska central-
byrån SCB har angivet, vid förfrågan, att det är svårt att ange en repre-
sentativ svarsfrekvens vid specifikt webbaserade enkätundersökningar. 
Olika faktorer är avgörande som t.ex. målgrupp, urval och tidsomfånget 
d.v.s. då enkäten bjuds ut.  

ANALYSMETOD 
En traditionell deskriptiv analys har genomförts och redovisas genom ett 
antal figurer och tabeller med tillhörande och förklarande text samt kom-
mentarer. 

Programvaror för analysen 
SurveyMonkey17 har använts vid webbenkätkonstruktion och insamlingen 
av data. Vid databearbetningen har SPSS Statistics (ver. 21.0) företrädesvis 
använts.  

Referenslitteratur vid databearbetning 
(Barmark, 2009; Bryman & Cramer, 2011; Djurfeldt & Barmark, 2009; 
Pedhazur & Pedhazur Schmelkin, 1991). 
                                                             
17  https://sv.surveymonkey.com 
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RESULTAT 

BAKGRUNDSVARIABLER 

FIGUR 1 HUR STUDERAR DU HUVUDSAKLIGEN? ANDEL I VALID PROCENT.18 N = 1 055. 
FRÅGESTÄLLNINGEN STÄLLDES INTE TILL DE INTERNATIONELLA STUDENTERNA 

 

Vid en korstabulering, mot de tre första alternativen, mellan ”studieform” 
och ”har du flyttat till Borås för dins studier” framgår följande (tabell 1). 
Av de 257 studenter som angav att de flyttat till Borås för att studera är 
majoriteten campusstudenter.  

Antal studenter som flyttat till Borås (i förhållande till antal svarande) är 
24,4 procent. 
  

                                                             
18  Valid procent innebär att procentsatsen förhåller sig till sin egen kategori – i 

detta fall till den svenska enkäten respektive den engelska. 

4	  

5	  

34	  
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CAMPUS	  VARBERG	  

EN	  MIX	  MELLAN	  CAMPUS	  BORÅS	  OCH	  DISTANS	  
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CAMPUS	  BORÅS	  
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TABELL 1 KORSTABULERING MELLAN STUDIEFORM OCH FLYTTAT TILL BORÅS FÖR ATT 

STUDERA. EXKLUDERAT – INTERNATIONELLA STUDENTER. ANDEL I VALID PRO-
CENT OCH ANTAL. N = 257. 

	  
Flyttat	  till	  Borås	  

Studieform	   Ja	  

På	  distans	   2,3	  

Campus	  Borås	   91,4	  

En	  mix	  mellan	  campus	  Borås	  och	  distans	   6,2	  

Total	  (N)	   257	  

FIGUR 2 DIN ÅLDER ÄR? ANDEL I VALID PROCENTSATS. N = 1 030. 

 
Företrädesvis är det yngre studenter, under 25 år, och utan barn som väljer 
att flytta till Borås för att studera. Av de 257 studenter som angett att  
de flyttat till Borås är det endast nio som anger ”att det finns barn i hus-
hållet”.   

42	  

16	  
22	   20	  

67	  

22	  

8	  
2	  

UNDER	  25	  ÅR	   26-‐30	   31-‐40	   ÖVER	  41	  ÅR	  

ÅLDERSKATEGORIER	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  
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FIGUR 3 CIVILSTÅND. ANDEL I VALID PROCENT. N = 1 001 
 

 

I de lägre åldersgrupperna finns fler ”singlar” alternativt ”sambo” som stu-
derar på campus.  

Denna frågeställning hade ett kommentarsfält där kommentarerna rang-
ordnats 

Bor hos föräldrar 

Bor med kompis 

Förlovad  

Kombo 

  

37	  
31	  

25	  

7	  

84	  

6	   2	  
8	  

ENSAMSTÅENDE	   SAMBO	   GIFT	   SÄRBO	  

CIVILSTÅND	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  
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FIGUR 4 FINNS DET BARN I HUSHÅLLET? ANDEL I VALID PROCENT. N = 1 030 

 
 
En större andel studenter med barn studerar på distans (52,7 procent) eller 
en mix av distans eller campus (5,7 procent) jämfört mot campus (41,5 
procent). Det framgår tydligt genom resultaten att om studenten är ensam-
stående med barn blir det ingen flytt till Borås. Antingen pendlar studen-
ten eller läser, om möjlighet finns, på distans.  

Ett fåtal av de internationella studenterna uppger “barn i hushållet”. De 
internationella studenterna är dessutom betydligt yngre än ”svenska stu-
denter” (figur 2) samt i större utsträckning ”singel” (figur 3). 

32	  

2	  

68	  

98	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  

BARN	  I	  HUSHÅLLET	  

JA	   NEJ	  
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FIGUR 5 HUR MÅNGA DAGAR PER VECKA HAR DU UNDERVISNING PÅ CAMPUS BORÅS. 
ANDEL I VALID PROCENT. N = 1 030 

 

Av de 257 studenter som anger att de flyttat till Borås för studier anger en 
majoritet (73 procent) att de har undervisning 3-4 dagar alternativ samt-
liga dagar i veckan.  

På sikt kan behovet av studentlägenheter öka om Högskolan i Borås omor-
ganiserar utbildningen. Alltså att lärosätet har mer campusutbildning och 
företrädesvis då programutbildningar som då innebär studier fler dagar i 
veckan på campus. Procentuellt sett torde behovet öka något. Å andra 
sidan kommer Högskolan i Borås ha färre HST 2013 och framåt som då 
skulle kunna tolkas som om att bostadsbehovet skulle minska. 

Dock är det inte säkert att bostadsbehovet skulle minska på grund av färre 
HST då fristående kurser/distans minskar och programutbildningar/cam-
pus stärks. I föreliggande studie är det en hög andel av programstuden-
ter/campus som flyttar till Borås under sin studietid. 

Behovet av bostäder för de internationella studenterna är näst intill omöj-
ligt att uppskatta. Lärosätet behöver ha mer statistik tillgänglig som då 
redovisar hur s.k. studieavgifter påverkar inflödet av internationella stu-
denter utanför EU/ESS-området. En sådan statistik (relevant) tar några år 
att samla in. Statistiken kan sedan användas till att prognostisera ett fram-
tida behov av studentlägenheter för de internationella studenterna. 
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1-‐2	  DAGAR	   3-‐4	  DAGAR	   SAMTLIGA	  DAGAR	   ALL	  UNDERVISNING	  SKER	  
PÅ	  DISTANS	  

STUDIETID/VECKA	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  
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Bostadsletande 

FIGUR 6 HAR DU FLYTTAT TILL BORÅS FÖR DINA STUDIER? ANDEL I VALID PROCENT. 
N = 1 030 

 

”Svenska studenter” 

Av de 26 procent studenter (n = 257) som anger ”har flyttat till Borås för 
studier” hittar 36 procent bostad direkt (n = 85). Ytterligare 42 procent 
hittar en bostad inom två månader (n = 98). Elva studenter (5 procent) 
anger att de fortfarande letar efter ett permanent boende. 

På vilket sätt studenter hittar bostad framgår genom figur 8. Internet är det 
alternativ som flest studenter anger t.ex. Blocket.se 

 

  

26	  

98	  

74	  

2	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  

FLYTTAT	  TILL	  BORÅS	  FÖR	  ATT	  STUDERA	  

JA	   NEJ	  
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FIGUR 7 HUR LÅNG TID TOG DET ATT HITTA ETT BOENDE? ANDEL I VALID PROCENT.  
N = 279 

 

Internationella studenter 

I princip samtliga av de internationella studenterna anger att de flyttat till 
Borås för att studera. 

Av de 98 procent studenter (n = 43) som anger ”har flyttat till Borås för 
studier” hittar 61 procent bostad direkt (n = 26). Ytterligare 26 procent 
hittar en bostad inom två månader (n = 11). Tre studenter anger att de 
fortfarande letar efter ett permanent boende.  

Det är naturligtvis lättare för en internationell student att få en student-
lägenhet. Lärosätet har ett större ansvar att förmedla en bostad till denna 
studentkategori. Med större ansvar avses inte att lärosätet för den delen 
hjälper en svensk student mindre men en internationell student måste ha 
en bostad. 

På vilket sätt studenter hittar en bostad framgår genom figur 8. Internet är 
det alternativ som flest studenter anger tätt följ av alternativet ”genom 
högskolan”.  
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HITTADE	  BOSTAD	  
DIREKT	  

1-‐2	  MÅNADER	   3-‐4	  MÅNADER	   MER	  ÄN	  5	  MÅNADER	   SÖKER	  
FORTFARANDE	  

PERMANENT	  BOSTAD	  

TID	  ATT	  HITTA	  ETT	  BOENDE	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  
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FIGUR 8 HUR HITTADE DU EN BOSTAD? ANDEL I ANTAL. FLERVALSFRÅGA. 
 

 

Kommentarsfält, ej rangordnat 

Via Blocket (mest frekventa kommentar) 

AB Bostäder Borås, bokade en lägenhet 

Ringde Borås Stad 

Borås tidning 

Studentkåren 

Delade en större lägenhet med kompisar 

Hyr i andra hand – saknar ett permanent boende 

Anslagstavlan på högskolan 
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GENOM	  HÖGSKOLAN	  I	  BORÅS	  

ANNAT	  SÄTT	  

KÖPTE	  LÄGENHET	  

KÖSYSTEM	  

PERSONLIGA	  KONTAKTER	  

KONTAKT	  MED	  LOKALA	  HYRESVÄRDAR	  

INTERNET	  

HUR	  STUDENTEN	  FANN	  ETT	  BOENDE	  

ENKÄT	  -‐	  SVENSK	   INTERNATIONELLA	  STUDENTER	  
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Hur studenter bor idag och hur studenter vill bo 

FIGUR 9 HUR BOR DU IDAG? ANDEL I VALID PROCENT. N = 279 

 

”Svenska studenter” 

Cirka hälften av respondenterna anger ”vanlig lägenhet” som nuvarande 
boende. 40 procent anger ett ”studentboende” i någon form (studentlä-
genhet med eller utan korridor). 

Betydlig färre vill bo i ett studentboende jämfört med de som just för till-
fället bor så (figur 10). 

Internationella studenter 

Bland de internationella studenterna är ett traditionellt studentboende 
vanligast. 73 procent anger ett ”studentboende” i någon form (student-
lägenhet med eller utan korridor). 14 procent anger egen ”vanlig lägen-
het”. 41 procent anger dock att de skulle vilja bo i en egen ”vanlig lägen-
het” (figur 10). 

Endast fem procent vill bo i ett korridorboende. En studentlägenhet är 
”okey” för de internationella studenterna – 54 procent bor så idag och 46 
procent anger att de vill bo så. 
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ANNAN	  FORM	  AV	  BOENDE	  

BORÅS	  -‐	  FÖRÄLDRAR/SLÄKTINGAR	  

BORÅS	  -‐	  INNEBOENDE	  

BORÅS	  -‐	  KORRIDORBOENDE	  

BORÅS	  -‐	  STUDENTLÄGENHET	  

BORÅS	  -‐	  VANLIG	  LÄGENHET	  

HUR	  STUDENTER	  BOR	  IDAG	  

INTERNATIONELLA	  STUDENTER	   ENKÄT	  -‐	  SVENSK	  
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Kommentarsfält (figur 9) 

Bostadsrätt (mest frekventa kommentar) 

I andra hand, begränsad tid 

Husvagn 

Övernattningsrum 

Göteborg 

Släkting 

Erasmus 

Not ideal, especially if you have to share the bathroom with other people! 

Separate apartment in a family home 

Sammanfattning 

En stor andel av studenter önskar bo i en vanlig lägenhet. Studentlägen-
heter (ej korridor) är ett alternativ som också attraherar studenterna. Stu-
dentlägenheter/boende är mer attraktiva bland de internationella studen-
terna. Rekryteringen av internationella studenter minskar dock på grund 
av nya hårdare regler för studenter som kommer från ett land utanför 
EU/EES-området. Utbildningen är inte längre kostnadsfri för denna mål-
grupp. Det kan därmed påverka behovet av studentlägenheter på sikt. 
FIGUR 10 HUR SKULLE DU VILJA BO? ANDEL I VALID PROCENT. N = 922 
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ANNAN	  FORM	  AV	  BOENDE	  

PENDLAR	  FRÅN	  ANNAN	  ORT	  

BORÅS	  -‐	  FÖRÄLDRAR/SLÄKTINGAR	  

BORÅS	  -‐	  INNEBOENDE	  

BORÅS	  -‐	  KORRIDORBOENDE	  

BORÅS	  -‐	  STUDENTLÄGENHET	  

BORÅS	  -‐	  VANLIG	  LÄGENHET	  

HUR	  STUDENTER	  VILL	  BO	  

INTERNATIONELLA	  STUDENTER	   ENKÄT	  -‐	  SVENSK	  
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FIGUR 11 UNDER VILKA FÖRUTSÄTTNINGAR KAN DU TÄNKA DIG ATT FLYTTA TILL ETT 

STUDENTBOENDE I BORÅS, OM DU PENDLAR IDAG? FEMGRADIG SKALA: 1 = INTE 

VIKTIGT; 5 = MYCKET VIKTIGT. ANDEL I MEDELVÄRDE. N = 416. 

Q1:  studentboende med skälig hyra (hög ranking) 

Q2:  tio månaders hyra (låg ranking) 

Q3:  studentboende i närhet av högskolan (inte så avgörande) 

Q4:  bra kommunikationer (hög ranking) 

 

Att pendla eller bo i ett studentboende 
De alternativen som rankas högst bland studenter för att flytta till Borås, 
om  de pendlar idag är: studentboende med skälig hyra samt bra kommu-
nikationer. Minst viktigt anses 10 månaders hyra vara. Avser samtliga 
kategorier av studenter.  

Den magisteruppsats som tidigare refererats till kom fram till en liknande 
ranking. ”Studenterna vill att studentbostaden ska ligga i anslutning till bra 
kommunikationer (92 %), ha en skälig hyra (97,5 %).” (Jakob Andersson 
& Stenman, 2011:iv). 

Angående skälig hyra (a. a.) svarade 91 procent av studenterna (2004) att 
de kunde tänka sig att betala 3 500/mån som då skulle motsvara cirka  
4 200/mån (2013). En majoritet (a. a.) av studenterna kan tänka sig att 
betala 5 400/mån (2011) för en lägenhet på 24 kvm. 
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Kommentarsfält (figur 11) 

Pendlar till Borås 

Vill ej bo i Borås 

Om jag läste heltid 

Om det är central 

Ej intresserad av ett studentboende 

Barnvänligt område 

Nära till dagis och skola 

Jag vill bo där jag bor nu 

Jag vill hellre bo i Göteborg 
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FIGUR 12 FÖR VILKA FUNKTIONER ELLER KRITERIER KAN DU TÄNKA DIG ATT BETALA 

EXTRA? FEMGRADIG SKALA: 1 = INTE VIKTIGT; 5 = MYCKET VIKTIGT. ANDEL I 

MEDELVÄRDE. N = 416 

Q1:  gemensamhetsutrymme (t.ex. korridorboende) 

Q2:  städning av gemensamma utrymmen (hög ranking) 

Q3:  enkelt och funktionellt inrett boende [t.ex. möblerat] (hög ranking 
bland de internationella studenterna) 

Q4:  endast studenter i bostadshuset 

Q5:  att bredband ingår i hyran (hög ranking) 

Q6:  att kabel TV ingår i hyran (bredband upplevs som viktigare) 

Q7: närhet till Campusområdet [frågeställningen gavs endast till de 
internationella studenterna] (hög ranking bland de internationella 
studenterna) 

Q8:  hög säkerhet vad gäller omgivning/area [frågeställningen gavs end-
ast till de internationella studenterna] (hög ranking bland de inter-
nationella studenterna) 

 
Kommentarsfält 

Priset alltid viktigast. 

Gemensamhetsutrymme bör ingå då man betalar överhyra för några mini-
mala kvadrat. 

Q1	   Q2	   Q3	   Q4	   Q5	   Q6	   Q7	   Q8	  

SVENSK	  ENKÄT	   2,1	   3,1	   2,5	   2,2	   3,7	   3,0	  
FREEMOVER	   2,2	   3,4	   3,9	   3,2	   4,5	   2,9	   4,0	   4,2	  
EXCHANGE	   3,2	   3,5	   4,0	   3,4	   4,3	   2,0	   3,6	   3,8	  
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Kan inte tänka mig korridorboende. 

Läser distans och väljer att bo hemma. 

Fiber är väl standard på nybyggnation idag? Då blir det väldigt förmånligt 
med bredband, TV och IP telefoni. 

Allt skall bara finnas. 

Övergripande modernitet såsom diskmaskin. 

Vill absolut INTE ha gemensamhetsutrymmen, bortsett från tvättstuga. 
Ska bredband ingå så ska det vara en fiberanslutning, annars vill jag hellre 
välja anslutning själv. Ska kabel-TV ingå, så ska det vara grundutbud, inga 
särskilda kanaler. 

Att el och bredband ingår i hyran gör livet enklare. 

Dessa funktioner borde vara grunden i ett student boende och ska inte 
betalas extra för. De ska ingå. 

El och vatten får också gärna ingå i hyran, om de fanns på listan skulle jag 
sätta dem som "mycket viktigt". 

Bra läge. 

Gemensamhetsboende ser jag som en anledning till att betala lägre hyra. 
Själva idén med korridorboende är väl att det ska bli billigare att bo där? 
(Har dock bott i korridor, och betalat mycket högre priser än för att bo i 
en riktig lägenhet med eget kök). 

Klumpsumma i hyra där allt ingår är uppskattat. Det är viktigt att städning 
av gemensamma utrymmen görs för att bibehålla en bra standard på sköt-
sel samt för att hindra uppkomst av slarv och vårdslöshet. 

Men jag tycker att det är bättre att hyrorna hålls nere än att studentboen-
den är väldigt lyxiga (tänker t.ex. på det nybyggda Bifrost, onödigt med 
egen tvätt- och diskmaskin, bättre om hyran varit lägre). 

Spis/ugn med fläkt. Gott om möjligheter att tvätta och torka tvätt.  
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FIGUR 13 VAD ANSER DU SOM ETT ACCEPTABELT (LÄNGSTA) AVSTÅND MELLAN ETT 

STUDENTBOENDE OCH HÖGSKOLAN? ANDEL I VALID PROCENT. N = 922 

 

Frågeställningen hänger ihop något med Q3: ”studentboende i närhet av 
högskolan” och Q4: ”bra kommunikationer” (figur 11). Gärna bra kom-
munikationer och i närhet av lärosätet. Ett längsta avstånd går någonstans 
vid strax under fyra kilometer.  
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SLUTSATSER 

INLEDNING 
Ett av syftena för denna utredning var att ta reda på hur behovet av stu-
dentbostäder ser ut i Borås. Ett annat syfte var att ”mäta” hur studenterna 
upplever att standarden på studentbostaden bör vara. Omkring 1 100 har 
besvarat enkäten som skulle kunna tolkas som ”många”. Svarsfrekvensen är 
dock endast på drygt 11 procent. Det är dock en totalundersökning och 
undersökning bör ses mer som en pilot-/förstudie. Det är dock ingen 
vetenskaplig studie som kräver en exakthet när urvalet av respondenter 
sker. Det räcker i ett första skede att kunna visa på att ett behov (eller inte 
ett behov) av ytterligare studentlägenheter finns i Borås.  

Vill vi sedan veta mer exakt hur många studentlägenheter som behövs 
krävs finare urvalsinstrument av studentpopulationen. Bestämmer sig t.ex. 
kommunen för at bygga fler studentlägenheter kan en mer preciserad stu-
die utföras där vi endast använder programstudenterna/campus som mål-
grupp – det är inom denna grupp som vi har flest ”inflyttare” till Borås. 
De internationella studenterna behöver vi egentligen inte undersöka – de 
måste nämligen ha en bostad för att överhuvudtaget kunna påbörja en 
programutbildning vid Högskolan i Borås. Där handlar det mer om att 
kunna prognostisera antalet internationella studenter inför varje termin. 

Hur ser behovet av studentbostäder ut i Borås? 
Ett behov av ytterligare studentbostäder framgår även om en exakt siffra på 
antalet är svårt att beräkna. De två beräkningssätt som används i denna 
studie kommer fram till ett behov av 1 256 alternativt 2 002 studentlägen-
heter exkluderat den internationella studentgruppen. Behovet kan dock 
vara större än så – nuvarande pendlare kan tänka sig flytta till Borås om 
förutsättningarna är de rätta (se figur 11). De alternativen som rankas 
högst bland studenter för att flytta till Borås, om de pendlar idag är:  stu-
dentboende med skälig hyra samt bra kommunikationer. Minst viktigt 
anses tio månaders hyra vara.  

Det är nästintill omöjligt, i dagens läge, att veta exakt hur många inter-
nationella studenter högskolan har från år till år. Tidigare har högskolan 
rent statistiskt kunnat beräkna detta genom att se bakåt i tiden men med 
de nya regler som införts för studenter utanför EU/ESS-området minskar 
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rekryteringen av internationella studenter markant och det tar några år att 
få fram ny och tillförlitlig statistik. 

Enligt Boverkets genomgång saknas det studentbostäder i Borås dock 
anger inte Boverket antalet. Hyresgästföreningens utredare Ylva Westander 
anger dock att det saknas 57 000 studentlägenheter i Sverige. Samtliga 
högskoleorter har problem att skaka fram studentbostäder. Ett problem 
som då uppstår i kölvattnet av studentbostadsbrist är att ”man” slänger in 
vad man har, t.ex. campingstugor, vandrarhem kanske någon mindre 
hotellverksamhet osv. Studentkårerna vill att alla studentlägenheter skall 
uppfylla en SFS-klassad  bostadsgaranti som då innebär en  hyresrätt i form 
av korridor rum, studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt 
(ex. dubblett eller triplett). Det låter dessutom rimligt – skall man som 
student gå tre- eller fyraåriga utbildningar skall boendet vara/upplevas som 
bra. Det skall vara kul att plugga och bo på utbildningsorten. 

De svenska studenterna vill gärna bo i en ”egen lägenhet” även här framgår 
att de internationella studenterna i hög grad även vill detsamma. Det 
kanske bostadsbyggare skall fundera på redan i projekteringen av nya stu-
dentbostadsbyggnationer. 

Standarden på studentlägenheter 
Det framkommer att en funktionell och hyfsad standard skall det vara på 
boendet utan att det för den skull skall ”kosta mer”. Studenter upplever 
redan nu att det är dyrt att bo i en studentlägenhet. Överhyra är ord som 
nämns. Det upplevs att det som finns ”hemma” bör även finnas i ett stu-
dentboende. Vid nybyggnation är ju t.ex. fiber standard och därigenom 
skulle bredband, Kabel-TV, IP telefoni etc. kunna finnas med i hyran (inte 
läggas på som en ytterligare avgift).  

När alternativen rangordnas kommer ”skälig hyra och bra kommunikat-
ioner” i topp. Tio månaders hyra är inte lika viktigt. Ett rimligt avstånd till 
campus bör det vara (under fyra kilometer). Att boendet ligger exakt i 
anslutning till campus verkar inte vara så populärt bland svenska studenter. 
De internationella rankar dock närhet till campus högst. Ett enkelt och 
funktionellt inrett boende är högt rankat av de internationella studenterna 
där även denna grupp studenter rankar ”säkerhet” högt vad gäller om-
givningen.  
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FÖRSLAG 
− En ny fördjupad studie där a) målgrupp 1 är programstudenter 

(campus); b) målgrupp 2 är pendlare som kan tänka sig flytta till 
Borås; c) målgrupp 3 internationella studenterna. 

− Se över vilka studentbostäder i Borås som följer Sveriges förenade 
studentkårers (SFS) ”klassade bostadsstandard” (en enkätstudie till 
de bostadsföretag/aktörer som hyr ut till studenter).  

− Ta hänsyn till miljöaspekter vid nyproduktion av studentbostäder 
t.ex. passivhusteknik.19 

− En nationell genomlysning av hur det ser ut på andra högskole-
orter – hur väl står sig Borås i en jämförelse? 

                                                             
19 http://www.passivhuscentrum.se 
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BILAGA 1  

ÖVERSIKT ÖVER STUDENTLÄGENHETER I BORÅS – HT 201320 

Hyresvärd Lg/Rum 
Fördelat 
på Adress 

Premisser/krav för utlands-
studenter 

AB Bostäder 316 
40+126+7
+143 

Bifrost, Distansgatan, Hulta, 
Tunnlandsgatan Antagningsbesked HB krävs 

AB Bostäder 94 94 
Simonsland, hus 1. Klart till 
HT 2013 Antagningsbesked HB krävs 

Akelius 55 50+5 Järnvägsgatan 20, Trandared Antagningsbesked HB krävs 

Borås Event & Kongress 48 48 
I Kårhuset, 
Allégatan/Järnvägsgatan 1 Antagningsbesked HB krävs 

Brf Boråshus nr 7 8 8 Blombackagatan 2 Antagningsbesked HB krävs 

CA Fastigheter 32 32 Österlånggatan 65 Antagningsbesked HB krävs 

Weland 45 45 
Studenthuset på 
Östermalmsgatan 28 Antagningsbesked HB krävs 

Sagahem Studentboende 34 34 15 rum, 19 lgh, Tallåsgatan 1 Antagningsbesked HB krävs 

Willhem fd Newsec 160 82+?+? 
Kulan, Sparregatan 10, 
Skolgatan 19 Antagningsbesked HB krävs 

Västsvenska 
Hotellfastighet 60 60 Balder, Yxhammargatan 1-3 Antagningsbesked HB krävs 

Cernera 100 60+40 
Litenlya.nu Alingsåsvägen, 
Andra Villagatan Antagningsbesked krävs ej 

Västerstaden 37 32+5 
Herrljungagatan 5,  
Hallbergsgatan 7 Ingen uppgift i dagsläget. 

Summa 987    

     

Dessutom finns: 
    

Borås Fastighetsförvaltning 30   Hemsida: bffab.se 

Charmilla 18   Hemsida: finns ej 

Hellströms Bygg 50   Hemsida: finns ej 

Hotel Sköna Nätter  15   
Tar 5 000/månad inkl. 
internetuppkoppling. 

Summa 113    

  
   

Totalt - Studentläg. Borås 1 100    

     

Nybyggnation     

AB Bostäder 66 27+39 Simonsland, hus 2+3 Hus 2+3 klart VT 2014 

                                                             
20 Underlaget översänt från Bostad Borås 2013-04-25. 
     http://www.boras.se/bostad/
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BILAGA 2 - Svenskspråkig - Enkätdata 

1. Hur studerar du huvudsakligen?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

På distans 34,3% 362

Campus Borås 56,9% 600

Campus Varberg 3,9% 41

En mix mellan campus Borås och 
distans

4,9% 52

 besvarade frågor 1 055

 överhoppade frågor 0

2. Din ålder är?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Under 25 år 42,1% 413

26-30 16,3% 160

31-40 21,9% 215

Över 41 år 19,7% 193

 besvarade frågor 981

 överhoppade frågor 74
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3. Är du? Kommentar kan lämnas.

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Ensamstående 37,1% 353

Gift 25,1% 239

Sambo 31,0% 295

Särbo 6,8% 65

Kommentar 
 

42

 besvarade frågor 952

 överhoppade frågor 103

4. Finns det barn i hushållet?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Ja 31,7% 311

Nej 68,3% 670

 besvarade frågor 981

 överhoppade frågor 74
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5. Hur många dagar per vecka har du undervisning på campus Borås (i genomsnitt)?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

1-2 23,9% 234

3-4 36,2% 355

Samtliga dagar i veckan 8,3% 81

All undervisning sker på distans 31,7% 311

 besvarade frågor 981

 överhoppade frågor 74

6. Har du flyttat till Borås för dina studier?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Ja 26,2% 257

Nej 73,8% 724

 besvarade frågor 981

 överhoppade frågor 74
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7. Hur lång tid tog det att hitta ett boende?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Hittade bostad direkt 36,0% 85

1-2 månader 41,5% 98

3-4 månader 9,7% 23

Mer än 5 månader 8,1% 19

Söker fortfarande permanent 
bostad

4,7% 11

 besvarade frågor 236

 överhoppade frågor 819
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8. Hur hittade du en bostad?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Internet 64,8% 153

Kontakt med lokala hyresvärdar 26,3% 62

Personliga kontakter 15,7% 37

Kösystem 8,9% 21

Genom Högskolan i Borås 2,5% 6

Köpte lägenhet 8,9% 21

Annat sätt - lämna gärna en 
kommentar

6,4% 15

Kommentar 
 

23

 besvarade frågor 236

 överhoppade frågor 819
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9. Hur bor du idag?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Borås - studentlägenhet (ej korridor) 25,0% 59

Borås - korridorboende 14,4% 34

Borås - vanlig lägenhet 47,5% 112

Borås - inneboende (rum) 4,2% 10

Borås - föräldrar 0,8% 2

Annan form av boende. Lämna 
gärna en kommentar.

8,1% 19

Kommentar 
 

30

 besvarade frågor 236

 överhoppade frågor 819
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10. Hur skulle du vilja bo?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Pendlar från annan ort 27,2% 239

Borås - studentlägenhet (ej korridor) 10,9% 96

Borås - korridorboende 1,8% 16

Borås - vanlig lägenhet 33,7% 296

Borås - inneboende (rum) 0,7% 6

Borås - föräldrar 0,7% 6

Annan form av boende (t.ex. vid 
distansstudier). Lämna gärna en 

kommentar.
24,9% 219

Kommentar 
 

143

 besvarade frågor 878

 överhoppade frågor 177



44

11. Under vilka förutsättningar kan du tänka dig att flytta till ett studentboende i Borås, om 
du pendlar idag? Du som inte pendlar kan gå vidare till nästa fråga. Det går bra att ange 
ytterligare alternativ.

 Oviktigt
Mindre 
viktigt

Neutral Viktigt
Mycket 
viktigt

Antal 
betyg

Studentboende med skälig hyra 13,3% (50) 1,3% (5) 12,5% (47) 23,7% (89) 49,1% (184) 375

10 månaders hyra 18,0% (67) 5,6% (21) 28,4% (106) 21,7% (81) 26,3% (98) 373

Studentboende i närhet av 
högskolan

13,5% (51) 5,5% (21) 18,5% (70) 34,8% (132) 27,7% (105) 379

Bra kommunikationer 12,2% (46) 1,3% (5) 12,5% (47) 31,1% (117) 42,8% (161) 376

Ytterligare alternativ 
 

54

 besvarade frågor 386

 överhoppade frågor 669
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12. För vilka funktioner eller kriterier kan du tänka dig att betala extra? Lämna gärna en 
kommentar om du har kriterier som du anser vara viktiga.

 Oviktigt
Mindre 
viktigt

Neutral Viktigt
Mycket 
viktigt

Antal 
betyg

Gemensamhetsutrymme (t.ex. 
korridorboende)

45,0% (372) 15,0% (124) 29,1% (241) 7,1% (59) 3,7% (31) 827

Städning av gemensamma 
utrymmen

22,2% (186) 7,1% (59) 27,5% (230) 28,5% (238) 14,7% (123) 836

Enkelt och funktionellt inrett boende 
(t.ex. möblerat)

33,6% (280) 14,2% (118) 29,3% (244) 16,8% (140) 6,1% (51) 833

Endast studenter i bostadshuset 41,5% (345) 15,3% (127) 29,7% (247) 9,0% (75) 4,5% (37) 831

Att bredband ingår i hyran 12,9% (110) 4,1% (35) 18,0% (153) 31,4% (267) 33,5% (285) 850

Att kabel TV ingår i hyran 24,5% (207) 9,6% (81) 26,2% (221) 22,5% (190) 17,3% (146) 845

Kommentar 
 

81

 besvarade frågor 878

 överhoppade frågor 177
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13. Vad anser du som ett acceptabelt (längsta) avstånd mellan ett studentboende och 
högskolan?

 

Antal 
svar 

i 
procent

Antal 
svar

Under 1 km 10,5% 92

1-2 km 30,3% 266

2-4 km 31,8% 279

Över 4 km 5,4% 47

Ingen uppfattning 22,1% 194

 besvarade frågor 878

 överhoppade frågor 177
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BILAGA 3 - Engelskspråkig - Enkätdata  

1. Are you?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

international freemover student 55,8% 29

exchange student 44,2% 23

  besvarade frågor 52

  överhoppade frågor 0

2. Your age?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

under 25 years 67,3% 33

26-30 22,4% 11

31-40 8,2% 4

over 41 years 2,0% 1

  besvarade frågor 49

  överhoppade frågor 3
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3. Are you? You can leave a comment.

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Single 83,7% 41

Married 2,0% 1

Cohabitee 6,1% 3

Living apart 8,2% 4

Comment 

 
1

  besvarade frågor 49

  överhoppade frågor 3

4. Do you have children in your household?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Yes 2,0% 1

No 98,0% 48

  besvarade frågor 49

  överhoppade frågor 3
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5. How many days a week (on average) do you have lectures, seminars or groupwork on 

campus?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

1-2 16,3% 8

3-4 55,1% 27

The whole week through 20,4% 10

All education is off campus 8,2% 4

  besvarade frågor 49

  överhoppade frågor 3

6. Are studies the reason for your move to Borås?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Yes 98,0% 48

No 2,0% 1

  besvarade frågor 49

  överhoppade frågor 3
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7. How long did it take you to find accommodation?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

I found accommodation directly 60,5% 26

1-2 months 25,6% 11

3-4 months 7,0% 3

More than 5 months   0,0% 0

I am still searching for long-term 

accommodation
7,0% 3

  besvarade frågor 43

  överhoppade frågor 9
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8. How did you find accommodation?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Internet 55,8% 24

Contact with local landlords 14,0% 6

Personal contacts (e.g. student 

union, family, friends, etc.)
14,0% 6

Queuing system   0,0% 0

Through the University of Borås 53,5% 23

Bought own apartment   0,0% 0

Other. Please leave a comment.   0,0% 0

Comment 

 
2

  besvarade frågor 43

  överhoppade frågor 9
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9. How do you live today?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Borås - student apartment 53,5% 23

Borås - student corridor 18,6% 8

Borås - apartment 16,3% 7

Borås - Lodger 4,7% 2

Borås - Parents or relatives 2,3% 1

Another type of accommodation. 

Please leave a comment.
4,7% 2

Comment 

 
5

  besvarade frågor 43

  överhoppade frågor 9
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10. How would you prefer to live?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Commuting from another city 6,8% 3

Borås - student apartment 45,5% 20

Borås - student corridor 4,5% 2

Borås - apartment 40,9% 18

Borås - Lodger   0,0% 0

Borås - Parents or relatives 2,3% 1

Another type of accommodation. 

Please leave a comment.
  0,0% 0

Comment 

 
2

  besvarade frågor 44

  överhoppade frågor 8
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11. Under which circumstances could you think of moving to a student accommodation in 

Borås if you are commuting today? You can state other alternatives under comments. 

Continue to the next question if you are not commuting.

  Unimportant
Less 

important
Neutral Important

Very 

important

Antal 

betyg

Student accommodation with 

moderate rent
6,7% (2) 0,0% (0) 0,0% (0) 43,3% (13) 50,0% (15) 30

10 months rent 16,7% (5) 10,0% (3) 33,3% (10) 16,7% (5) 23,3% (7) 30

Student accommodation in vicinity 

to the university
3,3% (1) 6,7% (2) 33,3% (10) 30,0% (9) 26,7% (8) 30

Good public transportation 0,0% (0) 0,0% (0) 3,3% (1) 40,0% (12) 56,7% (17) 30

Comments 0

  besvarade frågor 30

  överhoppade frågor 22
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12. For which criteria and functions are you willing to pay extra for? You can leave 

comments if there are other criteria which you consider being important to you.

  Unimportant
Less 

important
Neutral Important

Very 

important

Antal 

betyg

Common areas (e.g. student 

corridor)
24,4% (10) 17,1% (7) 31,7% (13) 22,0% (9) 4,9% (2) 41

Cleaning of common areas 4,8% (2) 11,9% (5) 23,8% (10) 50,0% (21) 9,5% (4) 42

Simple and functional 

accommodation (furnished 

accommodation)

0,0% (0) 7,1% (3) 16,7% (7) 52,4% (22) 23,8% (10) 42

Only students in the property 11,6% (5) 18,6% (8) 20,9% (9) 27,9% (12) 20,9% (9) 43

Broadband included in the rent 0,0% (0) 4,7% (2) 9,3% (4) 27,9% (12) 58,1% (25) 43

Cable TV included in the rent 27,9% (12) 23,3% (10) 27,9% (12) 16,3% (7) 4,7% (2) 43

Vicinity to campus 2,3% (1) 2,3% (1) 25,0% (11) 52,3% (23) 18,2% (8) 44

Safe area 2,4% (1) 2,4% (1) 23,8% (10) 31,0% (13) 40,5% (17) 42

Comment 

 
1

  besvarade frågor 44

  överhoppade frågor 8
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13. What do you think is the (longest) acceptable distance between a student 

accommodation and the university?

 

Antal 

svar 

i 

procent

Antal 

svar

Less than 1 km 4,5% 2

1-2 km 38,6% 17

2-4 km 40,9% 18

More than 4 km 6,8% 3

No opinion 9,1% 4

  besvarade frågor 44

  överhoppade frågor 8
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Hur stort bostadsbehovet för Sveriges högskolestudenter kan vara är 
inte helt klarlagt beroende på vad som skall räknas som ett student-
boende. Hyresgästföreningens utredare Ylva Westander kommer fram 
till att det saknas cirka 57 000 studentlägenheter. Ett bra exempel är 
studenter som bor i ett boende de helst inte vill t.ex. hemma hos för-
äldrar. 27 000 studenter bor ofrivilligt hos föräldrar på grund av att de 
inte hittar ett studentboende alternativ en lägenhet. 

I föreliggande (pilotstudie)/rapport redovisas behovet av student-
bostäder i Borås samt vilken standard på boendet som är önskvärt. 
Som de flesta högskoleorter saknas även Borås studentbostäder i den 
omfattning som studenter önskar. Sveriges studentkårers förening 
(SFS) anser att studentbostäder skall följa en viss standard en s.k. klas-
sad bostadsgaranti som då innebär en hyresrätt i form av korridorrum, 
studentlägenhet, ordinarie hyresrätt eller del i hyresrätt (t.ex. dubblett 
eller triplett). För Borås del finns cirka 1 000 sådana studentbostäder 
(med SFS klassad bostadsgaranti) – behovet är dock högre – hur stort 
beror något på beräkningssättet.  

De högskoleorter som utställer en s.k. bostadsgaranti kan oftast inte 
uppfylla en SFS klassad bostadsgaranti fullt ut. Det blir då tillfälliga 
ad hoc lösningar där man “slänger” in campingstugor och vandrarhem 
och benämner dessa boendeformer som ”bostadsgaranti”.  
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