
1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 
Växjö Universitet växer. Cirka 9000 studenter är registrerade inom grundutbildningen och 
enligt universitetets beräkningar kommer studentantalet att öka under år 2000. Med denna 
expansion följer även förnyade krav på boende, infrastruktur, kollektivtrafik, nöjes- och 
fritidsutbud etc. För att kunna tillgodose dessa behov är det viktigt att öka kunskapen om 
vilka växjöstudenterna är, vilka är deras fritidsintressen, var bor studenter, var de vill bo, vad  
anser studenterna om Växjö som stad etc? För att kunna utveckla och förbättra studenternas 
miljö är det således viktigt att ta reda på vilka behov de har. Denna rapport syftar till att öka 
informationen om studenterna för att kunna möta de krav som studenterna och även den 
personal som arbetar på universitet ställer på Växjö Universitet och Växjö kommun. Vi har 
därför fått i uppdrag att utvärdera vem studenten är och vilka krav som hon eller han ställer på 
Växjö Universitet och Växjö kommun. 
 
Studentbarometern är således ett projekt som syftar till att öka kunskapen om den brokiga 
grupp människor som växjöstudenter utgör. En anledning till genomförandet av 
studentbarometern är att kunskapen om hur studenterna själva uppfattat den specifika 
situation som det innebär att vara student i Växjö tidigare inte funnits. För att på bästa möjliga 
sätt tillgodose studenternas krav och för planering av fortsatt utveckling, har vi sett det som 
viktigt att fråga de människor som berörs av universitetsrelaterade frågor, nämligen 
studenterna själva. I denna rapport kommer jag specifikt att studera frågor som har med 
studiesituation, boende, fritid att göra utifrån olika variabler som kön, ålder etc. För att på så 
vis redovisa en så bred bild som möjlighet av vad studenternas preferenser och aktuella 
situation. 
 
1.2 Rapportens syfte 
 
Denna rapports syfte är att förse Växjö kommun med information om vilka som studerar på 
Växjö Universitet, vilka fritidsintressen dessa studenter har, vilken deras syn på Växjö är och 
hur deras nuvarande boende- och resandesituation är och vilka önskemål de har på sitt boende 
och resande. Undersökningen inriktar sig således enbart på studenter. De fyra delsyften är: 
 
Delsyfte 1: Att beskriva studenternas bakgrund: vilken är könsfördelningen, vilka 
åldersgrupper finns, var kommer studenten från? Jag kommer även att redogöra för de frågor 
som berör motiv till studier i Växjö samt finansiering av studier. 
 
Delsyfte 2: Att kartlägga studenternas fritids- och datorvanor. 
 
Delsyfte 3: Att kartlägga studenternas inställning till Växjö kommun- och Universitet. 
 
Delsyfte 4: Att Kartlägga studenternas nuvarande och önskade boende samt studenternas 
resande.  
 
1.3 Rapportens disposition 
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Jag har i detta kapitel beskrivit bakgrund och syfte till föreliggande studie. I kapitel 2 kommer 
syftets olika delar att konkretiseras. I kapitel 3 motiverar och förklarar vi studiens metod, 
urval, avgränsningar etc. I kapitel 4 redovisas resultaten utifrån den aktuella empirin. En 
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sammanfattande diskussion kommer även att föras utifrån de olika delmålen. 
Enkätundersökningen och tillhörande frågor kommer att redovisas utefter de aktuella temata; 
studiesituation, fritid och intresse, inställning till Växjö och slutligen boende- och 
resandesituation för de undersökta studenterna utifrån de aktuella bakgrundsvariablerna. 
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2. Metod 
 
2.1 Tillvägagångssätt 
 
Efter att ha konstruerat den aktuella enkäten har en sk pilotundersökning genomförts. Motivet 
till pilotundersökningen var att försöka minska bortfall, både externt och internt. Vi har 
genomfört enkätundersökningen i direkt anknytning till föreläsningar för att på så sätt direkt 
kunna svara på frågor om undersökningen och för att kunna minimera  bortfall. Genom att vi 
genomförde undersökningen under vårterminen anser vi att majoriteten av de undersökta kan 
ha en åsikt om sin situation eftersom en majoritet av studenterna börjat sina studier under 
höstterminen, och således är mitt uppe i studierna och därigenom fått en insikt i livet som 
student.  
 
2.2 Enkäten 
 
Enkätundersökningen spänner över ett brett spektra, där frågor om bl.a. politiska preferenser, 
kulturell smak, boendesituation och fritidsintressen ställts. Enkäten består av sammanlagt av 
66 huvudfrågor med olika delfrågor (se bilaga B). Enkäten består till övervägande del av 
slutna frågor men även öppna frågor förekommer. Jag har endast valt att bearbeta den del av 
den data som vi anser vara relevant för Växjö kommun. För att få en så bred bild av 
studenternas upplevda situation har vi valt att använda ett antal oberoende variabler. Jag har 
valt att utifrån det totala antalet studenter, kön och ålder, studera de frågor som behandlar fyra 
olika temata; studentens bakgrund, studiesituation, fritid och intresse och boende- och resande 
situation. Anledningen till att studera studenterna utifrån flera olika variabler är naturligtvis 
för att se om det finns skillnader, och likheter, mellan kön och åldersgrupper.  
 
2.3 Variabler 
 
För att inte belasta redovisningen med alltför mycket tabeller och för att inte försvåra 
läsningen med för mycket statistik så har jag valt att förlägga viss statistik i bilagor. Statistik 
avseende åldersvariablerna har uteslutande förlagts till bilagor, dock inte redovisningen av 
utfallen. Då vissa grupper i materialet är mycket små har jag även valt att inte korstabulera de 
olika bakgrundsvariablerna mot varandra. Det är sålunda tre variabler som används i denna 
studie; det totala antalet respondenter, kön och åldersgrupper. De olika åldersgrupperna har 
delats in i tre kategorier; en "äldre" kategori som innefattar studenter från 30 år och uppåt, en 
mellankategori som innefattar studenter från 25- till 29 år, och slutligen en "yngre" kategori 
som innefattar studenter från 20- till 24 år. Det är viktigt att påpeka att den äldsta 
studentgruppen i detta material är en liten grupp studenter (19 st), vilket innebär att man mer 
får se till generella tendenser än att bokstavligen se till denna grupps enskilda procenttal när 
man drar slutsatser. Det är överhuvudtaget viktigt att framhålla att antalet respondenter (145) 
är relativt litet. Det är därför viktigt att försöka se till helheten och de olika tendenser som 
framkommer i undersökningen.  
 
2.4 Svarsfrekvens och bortfall 
 
Då urvalet varit strategiskt och inte obundet slumpmässigt kan jag inte med säkerhet säga hur 
stort det externa bortfallet i den aktuella studien varit. Det interna bortfallet i undersökningen, 
dvs svarsbortfallet på specifika frågor har i denna studie varit mycket lågt. Det, anser jag, 
visar att studenterna anser att undersökningen varit angelägen. Det är viktigt att påpeka att 
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de enskilda procentuella andelarna är avrundade till närmaste heltal. Det innebär att de 
sammanlagda procenttalen i vissa tabeller varierar mellan 99-102.    
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3. Resultatredovisning 
 
3.1 Inledning 
 
I det följande kapitel redovisas resultaten utifrån de fyra delsyften som tidigare redogjorts för. 
Initialt kommer delsyfte 1 att redogöras för. Därefter kommer de övriga tre delsyften att 
redogöras för.  
 
3.2 Vem är studenten?  
 
De frågor som redogjorts för i delsyfte 1 kommer nu att redovisas.   
 
Tabell 1 
Respondenter utefter kön.  
Radrocent 
_______________________________________________ 
  
 Kvinna Man Totalt  
 
 57 43 100 
_______________________________________________ 
 
 n=82 n=63 n=145 
 
 
Det totala antalet svarande har i denna studie varit 145. Av dessa respondenter var 43 procent 
(63 st) män och 57 procent (82 st) kvinnor.  
 
Tabell 2 
Respondenter utefter tre åldersgrupper 
Radrocent 
____________________________________________________________ 
 
 20-24 år 25-29 år 30- 46 år Totalt 
 
  66  22  12 100 
_____________________________________________________________ 
 
 n=95 n=31 n=17 n=143 
 
Internt bortfall 1,4% 
 
 
Vad gäller åldersfördelningen är 66 procent av de svarande mellan 20- och 24 år, 22 procent  
mellan 25- och 29 år, och endast 12 procent från 30 och uppåt (äldsta student i studien är 46 
år). De tre största årsgrupperna av studenterna var studenter födda 1977 (20%), 1978 (15%) 
och studenter födda 1979 (14%)1. I denna undersökning visade det sig att 2 procent (3 st) av 
studenterna var 40 år och äldre.   
 

                                                           
1 Se bilaga A1 
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Empirin visar att en majoritet, 66 procent, av studenterna är ensamstående. Det är i störst 
utsträckning männen (73%) som är ensamstående, vilket kan jämföras med de kvinnliga 
studenterna, av vilka 61procent är ensamstående. Totalt 84 procent av studenterna svarade att 
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de inte har barn, medan 16 procent svarade att de har barn2. Av det totala antalet studerande är 
det 17 procent av kvinnorna som svarat att de har barn medan 14 procent av de manliga 
studenter som svarade att de har barn3.   
 
tabell 2 
Orten där respondenten tillbringat större delen av sin uppväxt. (Enkätfråga 3b) 
Fallande procent 
________________________________________________________________ 
 
Kronobergs län 30 
 
Skåne län 12 
 
Stockholm län 8 
 
Jönköping län 7 
 
Halland län 6 
 
Blekinge län 5 
 
Kalmar län 5 
 
Östergötlands län 5 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Övriga län i Sverige4 15  
 
Kan ej ange kommun 5 
 
Uppvuxen utanför Sverige 2 
_________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 5,5% n=137 
 
Var kommer då studenterna från? Det är viktigt att framhålla att 20 procent av studenterna 
kommer från Växjö5 kommun och sammanlagt 30 procent av studenterna på Växjö 
Universitet kommer från Kronobergs län. Bortser man från de studenter som kommer från 
Stockholms län så är det tydligt att de rekryterade studenterna i mycket hög utsträckning 
kommer från de omgivande länen. Ser man till de tre smålandslänen, Kronobergs län, Kalmar 
län och Jönköpings län, så utgör de tillsammans 42 procent av studenternas ursprungliga 
hemorter.    
 
3.2.1 Studier i Växjö  
 
Vi kommer nu att beröra frågor som behandlar motiv till studier i Växjö, och hur studenterna 
finansierar sina studier.  

                                                           
2 Vad gäller denna fråga, föreligger ett mycket sort internt bortfall, 34% bortfall. Se bilaga A4 
3 Se bilaga A4 
4 I denna post ingår de studenter vars läns representation ligger mellan 0,7-2,9%. 
5 Se bilaga A3 
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Tabell  3 
Sökte du till Växjö i första hand? (Enkätfråga 15) 
Procent 
_________________________________________________  

 
Ja 72 
 
Nej 28 
 
________________________________________________  

 
Internt bortfall 1% n=144 
 
Hur ser då studiesituationen ut för studenterna på Växjö Universitet? Till att börja med är det 
viktigt att konstatera att 72 procent av studenterna sökte till Växjö som förstahands alternativ. 
 
 
Tabell 4 
Därför sökte jag till Växjö i första hand (enkätfråga 15) 
Procent 
_________________________________________________  

 
Ja (inget annat svar angivits) 7 
 
Jag bor i Växjötrakten 48 
 
Universitets/utbildningens goda rykte 21 
 
Pga pojk-/flickvän/sambo/familj/vänner 11 
 
Pga av att jag trivs i Växjö 6 
 
Här finns program jag vill studera 2 
 
Jag har studerat här tidigare 1 
 
Pga att jag ville byta studieort 1 
 
Bra internationell profil 1 
 
Vet ej 3 
 
_________________________________________________  

 
Internt bortfall 1% n=104 
 
En viktig anledningen till varför studenter sökte till Växjö Universitet i första hand, är att man 
bor i relativ närhet till Växjö. Av de studenter som sökte till Växjö Universitet i första hand, 
sökte nära hälften , dvs 48 procent till universitetet på grund av att de bor i Växjötrakten. Det 
är här viktigt att peka på det faktum att alla studenter i den äldre åldersgruppen (från 30 år och 
uppåt) svarat att de sökt till Växjö i första hand. Det är den enda grupp, som beaktats i denna 
studie, som har uteslutande sökt till Växjö i första hand. Det är även främst i den äldsta 
åldersgruppen som närheten till Växjö är en viktig orsak till varför man studerar på Växjö 
Universitet. 71 procent i gruppen studenter från 30 år och uppåt har svarat att närheten är 
viktig6. 
                                                           
6 Se bilaga A6 
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En annan orsak till att söka till Växjö Universitet är att universitetet/ utbildningarna anses ha 
bra status/ rykte. Av de som sökte till Växjö i första hand anser 21procent att universitetets 
status var avgörande. Den internationella profilen är ett av Universitetets varumärken och  
anses av många prägla universitet. Det är mot bakgrund av detta intressant att konstatera att 
endast 1 procent av de som sökte till Växjö Universitet i första hand, ansåg att detta var 
främsta anledningen till att man sökte till Växjö i första hand.  
 
Tabell 5 
Därför sökte jag inte till Växjö i första hand (Enkätfråga 15) 
Procent 
_________________________________________________  

 
Nej (inget annat svar har angivits) 10 
 
Annat universitet passade bättre 59 
 
Ville studera i större stad 22 
 
För att Växjö är en liten stad 5 
 
Vet ej 5 
 
_________________________________________________  

 
Internt bortfall 1% n=41 
 
Av det totala antalet studenter som medverkade i denna studie uppger 28 procent att de inte 
sökt till Växjö Universitet i första hand. Det är främst de manliga studenterna, 35 procent, 
som inte sökte till Växjö i första hand, bland kvinnorna var det 23 procent som inte sökt till 
Växjö i första hand7. Det är även viktigt att påpeka att siffrorna i tabellen ovan endast gäller 
de två yngre åldersgrupperna, då alla studenter i den äldsta åldersgruppen uttryckt att de sökt 
till Växjö i första hand. Vilka är då anledningarna till att dessa studenter inte i första hand 
sökt sig till Växjö? Av de 41 studenter som inte sökte till Växjö i första hand var den främsta 
anledningen att de sökt ett annat universitet/högskola som passade de bättre, 59 procent ansåg 
detta. 22 procent ville egentligen studera i en större stad. Det ska dock tilläggas att endast två 
personer (5 %) angav  som främsta skäl för att inte studera i Växjö att Växjö är en för liten 
stad.  
 
Tabell 6 
Sökte du den utbildning du studerar på i första hand? (Enkätfråga 13) 
Procent 
_______________________________________________________  

 
 Kvinna man Totalt 
 
Ja  83 79  81 
 
Nej  17 21  19 
 
_______________________________________________________  

 
Internt bortfall 0% n=82 n=63 n=145 

                                                           
7 Se bilaga A6 
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En majoritet av de svarande har uppgivit att den utbildning de sökt till och studerar på, är den 
utbildning de sökte i första hand. 81 procent har svarat att de sökte den utbildning de studerar 
på i första hand. 19 procent av respondenterna har svarat att den utbildning de studerar på inte 
var deras förstahandsval. Det är intressant att konstatera att 100 procent av de studerande i 
den äldsta åldersgruppen har svarat att de sökte utbildningen i första hand8.  
 
3.2.2 Studiefinansiering 
 
Tabell 7 
Hur finansierar du dina studier den här terminen, vårtermin -99. (Enkätfråga 22) 
Procent 
 
______________________________________________________________  

 
 Kvinna Man Totalt 
 
Studiemedel  94 95  94,5 
 
Förvärvsarbete  27 16  22 
 
Bidrag från förälder etc  12 19  15 
 
Annat sätt  11 16  13 
 
______________________________________________________________  

 
 Internt bortfall 0% n=82 n=63 n=145 
 
Vad gäller finansiering av studier så har 94,5 procent av respondenterna svarat att de uppbär 
studiemedel. Endast 5,5 procent har svarat att de inte finansierar sina studier med 
studiemedel. Det är värt att notera att det finns skillnader mellan de olika åldersgrupperna vad 
gäller studiemedel. I den äldsta gruppen studenter har 88 procent studiemedel, 90 procent av 
mellangruppen och 98 procent i den yngsta gruppen studenter9. Det finns således 
förhållandevis stora skillnader mellan dessa grupper. Mot bakgrund av detta är det värt att 
notera att 29 procent i den äldsta gruppen förvärvsarbetar, 23 procent av studenterna i 
mellangruppen och 20 procent i den yngsta gruppen har uppgivit att de förvärvsarbetar under 
studietiden10.  22 procent av studenterna har svarat att de finansierar studierna med 
förvärvsarbete. Av de studenter som svarat att de förvärvsarbetar så arbetar en majoritet 
mellan 1 och 10 timmar i veckan11. Ett annat sätt att finansiera studier är bidrag från 
föräldrar/make/maka/sambo, vilket 15 procent av de svarande uppgivit att de erhåller. Det är 
främst de kvinnliga studenterna som förvärvsarbetar, 27 procent av kvinnorna och 16 procent 
av de manliga studenterna. Däremot får 19 procent av männen bidrag från anhöriga, medan 12 
procent av kvinnorna har uppgivit detta.  Andra sätt att finansiera studier är sommarjobb 
(5%), sparpengar (2%), NT-Svux (2%), ärvda pengar (1%) samt 
underhåll/barnbidrag/bostadsbidrag (1%)etc12. 

                                                           
8 Se bilaga A6 
9 Se bilaga A7 
10 Se bilaga A7 
11 Se bilaga A7 
12 Se bilaga A7 
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3.2.3 Sammanfattning 
 
En generell bild av växjöstudenten är att denne är mellan 20- och 24 år, ofta är en kvinna och 
kommer från en ort inte alltför långt från Växjö. En majoritet av studenterna är även 
ensamstående och har inga barn. Det är naturligtvis en förenklad bild men säger kanske en del 
om vem som är student på högre nivå på Växjö Universitet. Jag kan inte uttala mig om vilken 
effekt universitetsstatusen har fått på rekryteringen av studenter, eftersom en majoritet av 
respondenterna började studera på Växjö Högskola hösten 1998. Det är möjligt att Växjö 
Universitet appellerar till människor som inte bor i Växjös närområde i högre grad än Växjö 
Högskola, men det kan jag inte uttala mig om i denna studie.  
 
En majoritet av respondenterna har svarat att de faktiskt sökte till Växjö Universitet/Högskola 
som första alternativ, men det är viktigt att framhålla att detta ofta verkar bero mer på 
praktiska orsaker än något annat. Närheten till Växjö har varit viktig, men även band till 
familj, flick- eller pojkvän har varit viktiga motiv till studier i Växjö. Det ska dock framhållas 
att universitetets/ högskolans goda rykte till viss del ha varit viktigt för 1/5 av respondenterna. 
Det är viktigt att påpeka att detta goda rykte inte verkar ha något att göra med Universitetets 
internationella profil att göra. Att det främst är i den äldsta gruppen studenter som i högst 
utsträckning valt Växjö på grund av dess närhet är kanske inte så konstigt med tanke på att 
mobiliteten då ofta tenderar att minska på grund av familjebildning, sociala band till den ort 
där man lever etc. Det verkar även vara främst praktiska skäl som gjort att de studenter som 
inte valde Växjö Universitet/Högskola som första alternativ. Det verkar således som en 
majoritet av studenterna som medverkat i denna studie främst tänkt i praktiska banor och i  
mindre utsträckning givit uttryck för statusmässiga skäl.  
 
Vad gäller finansiering av studier så visar denna undersökning att en mycket stor del av 
studenterna uppbär studiemedel, men det är inte det enda sättet att finansiera sina studier. 
Bland kvinnorna så är förvärvsarbete det sätt, efter studiemedel, som i denna grupp används 
för finansiera studierna. Bland de manliga studenterna är det bidrag från föräldrar/ make/ 
maka/ sambo etc som efter studiemedel är det sätt varpå de flesta finansierar studierna. Det är 
intressant i sig att så många studenter, från olika grupper finansierar sina studier från andra 
källor än studiemedlet. En förklaring kan vara att studiemedlet inte anses räcka till.   
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3.3 Fritids- och datorvanor 
 
3.3.1 Fritidsvanor 
 
Delsyfte 2 innebär att kartlägga studenternas fritids- och datorvanor. Vad gör de då på sin 
fritid?. Den populäraste fritidsysslesättningen bland studenterna, sett utifrån denna studie, är 
att lyssna på musik (98%), umgås med vänner (94%) och att titta på tv (93%), vilket 
studenterna gör minst en gång i veckan. Det finns endast små skillnader mellan könen vad 
gäller dessa fritidssysselsättningar. Däremot finns det skillnader mellan de olika 
åldersgrupperna vad gäller fritidssysselsättning. I den äldsta åldersgruppen umgås man 
exempelvis i större utsträckning (94%) med familjen än umgås med vänner (71%)13.   
 
Tabell 8 
Hur många gånger per vecka gör du följande saker på din fritid (Enkätfråga 32) 
Radprocent 
_________________________________________________________________________________________ 

 
 Mycket sällan/ 1-2 gånger Minst 1-2 gånger Totalt 
 aldrig per månad per vecka   
      
 
Idrottar/ tränar  17  19  64  100 
 
Umgås med vänner  1  5  94  100 
   
Går på restaurang/         
bar, pub  4  44  52  100 
   
Går på café  19  46  35  100 
 
Går på bio  46  52  2  100 
 
Går på konstgalleri/ 
museum  87  13  0  100 
 
Går på konsert/teater/ 
opera  78  22  0  100 
 
Tittar på TV  3,5  3,5  93  100 
 
Lyssnar på musik  1  1  98  100 
    

                                                          

__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall 0-1,4% n=143-145    
 
Undersökningen visar att studenten faktiskt inte enbart sitter på kammaren och läser, umgås 
med vänner eller ser på TV. Man kan konstatera att 63 procent av studenterna minst en gång i 
veckan idrottar, även här är skillnaden mellan könen liten. Att besöka restaurang/bar/pub är 
populärt. 52 procent av studenterna uppger att de minst en gång i veckan besöker en 
pub/bar/restaurang. Det finns dock en förhållandevis stor skillnad mellan män och kvinnor, 
där 64 procent av männen besöker pub/bar/restaurang minst en gång i veckan, medan 42 

 
13 Se bilaga A8 
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procent av kvinnorna gör detsamma14. Det är viktigt att påpeka att den äldsta åldersgruppen 
skiljer sig från de två yngre grupperna. Endast en person från den äldsta gruppen studenter har 
svarat att denne går på restaurang minst en gång i veckan, 53 procent av 
studenterna i mellangruppen och 60 procent av de yngsta studenterna har svarat att de besöker 
restaurang minst en gång i veckan15.  
 
Av det totala antalet studenter besöker 35 procent café minst en gång i veckan. Även här visas 
det att det främst är männen som besöker caféerna. 41 procent av männen besöker café minst 
en gång i veckan, medan 31 procent av kvinnorna gör detsamma16. Det finns även stora 
skillnader i de olika åldersgrupperna. I den äldsta (30 år och uppåt) åldersgruppen besöker 12 
procent café, medan 48 procent av studenter mellan 25 och 29 år och 35 procent av 
studenterna mellan 20 och 24 år uppgivit att de besöker café minst en gång i veckan17. 52 
procent av respondenterna har svarat att de går på bio någon gång i månaden, men endast 2 
procent går på bio minst en gång i veckan. Det ska ses mot bakgrund av att över hälften 
(56%) av studenterna instämmer helt eller delvis vad gäller påståendet att filmutbudet är 
dåligt i Växjö (se tabell 13). Endast 10 procent av studenterna tar helt avstånd från ett sådant 
påstående.  
 
I  vilken utsträckning tar då studenterna del av andra organiserade kulturuttryck? Av det totala 
antalet studenter så besöker 13 procent av studenterna någon gång i månaden konstgalleri 
eller museum, medan 22 procent besöker konsert/teater/opera minst en gång i månaden. Det 
finns inga stora skillnader mellan män och kvinnor18. Det ska tilläggas att 87 procent av 
studenterna mycket sällan eller aldrig besöker konstgalleri/museum och att 78 procent av 
studenterna sällan eller aldrig besöker konsert/teater/opera. Vad gäller konsert/ teater/opera så 
är det viktigt att påpeka att nästan dubbelt så många av de manliga studenterna, 30 procent, 
tar del av dessa kulturuttryck i jämförelse med de kvinnliga studenterna (16%)19. Vad gäller 
de tre åldersgrupperna så är det främst de två äldre åldersgrupperna (35 procent av studenter 
från 30 år och uppåt, och 29 procent av studenter mellan 25-29 år, 18 procent av studenter 
mellan 20-24 år) som besöker konsert/teater/ opera20.  
 
3.3.2 Datoranvändande 
 
I vilken utsträckning har studenter tillgång till dator och vilken utsträckning använder de 
datorer? Jag börjar med att redovisa hur stor tillgång studenterna har till dator, för att sedan 
studera hur tillgång de har till internet, och hur stor andel av studenterna som har e-
postadress. Därefter ser jag närmare på hur ofta studenter använder internet. 
 
 

                                                          

 
 
 
 
 
 

 
14 Se bilaga A8 
15 Se bilaga A8 
16 Se bilaga A8 
17 Se bilaga A8 
18 Se bilaga A8 
19 Se bilaga A8 
20 Se bilaga A8 
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Tabell 9 
Har du regelbunden tillgång till dator? (Enkätfråga 37) 
Procent 
_________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Ja  90  92  91 
 
Nej  10  8  9 
__________________________________________________________________ 
 
 n=80 n=63 n=143 
 
Internt bortfall: 1,4% 
 
Hur ser studenternas datorvanor ut? För det första kan man konstatera att 91 procent av 
studenterna har svarat att de har regelbunden tillgång till dator. Det finns inga större 
skillnader mellan könen, däremot finns skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Det är de 
yngsta studenterna mellan 20 och 24 år som i minst utsträckning (88%) har regelbunden 
tillgång till dator. I gruppen 25- till 29 år har 97 procent regelbunden tillgång till dator och i 
den äldsta gruppen, 30 år och uppåt, har 94 procent regelbunden tillgång till dator21.  
 
Tabell 10 
Har du regelbunden tillgång till internet? (Enkätfråga 37) 
Procent 
____________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Ja  81  90  85 
 
Nej  19  10  15 
____________________________________________________________________ 
 
 n=80 n=62 n=142 
 
Internt bortfall: 2,1% 
 
85 procent av studenterna har regelbunden tillgång till internet. En jämförelse mellan könen 
visar att de manliga studenterna i större utsträckning tillgång till internet. Det är också viktigt 
att framhålla att även i detta fall visar det sig att den yngsta åldersgruppen i minst 
utsträckning (83%) har tillgång till internet. I gruppen mellan 25 till 29 år har 90 procent 
tillgång till internet, och i den äldsta gruppen har 88 procent tillgång till internet. 
 
 

                                                          

 
 
 
 
 
 

 
21 Se bilaga A9 
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Tabell 11 
Har du egen e-postadress? (Enkätfråga 39) 
Procent 
____________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Ja, egen  79  98  87,5 
 
Ja, delad  9  0  5 
 
Nej  12  2  7,5 
____________________________________________________________________ 
 
  n=81 n=63 n=144 
 
Internt bortfall: 0,7% 
 
Vad gäller e-postadress så har 87,5 procent av studenterna svarat att de har egen e-postadress 
och 5 procent att de har delad e-postadress. 92,5 procent har alltså tillgång till e-postadress. 
Det finns dock skillnader mellan manliga och kvinnliga studenter. 98 procent av de manliga 
studenterna uppger att de har egen e-postadress medan 79 procent av de kvinnliga studenterna 
uppger detta. Det ska tilläggas att inga män har delad e-postadress, det har däremot 9 procent 
av kvinnorna uppgivit att de har. Så skillnaderna jämnar därmed ut sig något. Ser man till de 
olika åldersgrupperna så har minst andel studenter i gruppen från 30 år och uppåt (65%) egen 
e-postadress. Andelen i gruppen mellan 25- till 29 år är 94 procent och i gruppen mellan 20- 
och 24 år har 89 procent egen e-postadress. Det är dock viktigt att tillägga att i den äldsta 
gruppen har 24 procent uppgivit att de har delad e-postadress, vilket innebär att skillnaderna 
minskar mellan åldersgrupperna22.     
 
Tabell 12 
Hur många gånger gör du följande saker per vecka? (Enkätfråga 32) 
Radprocent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Mycket sällan/ 1-2 gånger Minst 1-2 gånger totalt 
 aldrig per månad per vecka 
 
Surfar på nätet 10 11 79 100 
 
Chattar på nätet 68 12 20 100 
 
e-postar 14 6 80 100 
 
__________________________________________________________________________________________
  
Internt bortfall: 0-0,7% n=144-145 
 
Hur använder man då internet? 79 procent av studenterna har uppgivit att de surfar på internet 
minst en gång i veckan. Även här finns det skillnader mellan könen. 91 procent av männen 

                                                           
22 Se bilaga A10 
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uppger att de surfar på nätet minst en gång i veckan medan 70 procent av kvinnorna gör det. 
Det ska tilläggas att 16 procent av de kvinnliga studenterna mycket sällan eller aldrig surfar 
på nätet, siffran för männen är 2 procent23. Vidare har 21 procent av respondenterna uppgivit 
att de chattar på internet. Även här finns skillnader mellan könen, 27 procent av männen har 
uppgivit att de chattar minst en gång i veckan, medan 16 procent av kvinnorna har uppgivit 
detta24. Av det totala antalet undersökta studenter så använder 80 procent e-post minst en 
gång i veckan. Könskillnaderna lyser igenom även här, 89 procent av männen e-postar minst 
en gång i veckan, medan 73 procent av kvinnorna e-postar minst en gång i veckan. Det ska 
tilläggas att 21 procent av kvinnorna mycket sällan eller aldrig e-postar, medan endast 5 
procent av männen har uppgivit samma sak25. Bland de olika åldersgrupperna framkommer 
att 25 procent i den äldsta gruppen studenter uppgivit att de mycket sällan eller aldrig surfar 
på nätet. I gruppen mellan 25- till 29 år är siffran 3 procent, och i gruppen 20- till 24 år har 10 
procent uppgivit att de mycket sällan eller aldrig surfar på internet26.  
 
3.3.3 Sammanfattning 
 
Att besöka restaurang/ pub/bar och att besöka café är populärt bland studenterna. Det kan 
betyda att studenterna faktiskt besöker Växjö centrum oftare än vad många hävdar. Men det  
behöver dock inte betyda att studenterna lämnar själva campusområdet. Det finns flera caféer, 
restauranger, pubar och barer på universitetsområdet, vilket innebär att dessa aktiviteter inte 
nödvändigtvis behöver innebära att studenterna tar sig in till centrala Växjö. Aktiviteter som i 
störst utsträckning finns att tillgå i centrala Växjö, som konsert, teater, bio, museum, etc är de 
aktiviteter som är minst populära.  
 
Det är viktigt att framhålla att studenter långt ifrån är en homogen grupp, vilket 
fritidsfrågorna (se tabell 8, sid 11) visar. Det finns stora skillnader mellan kvinnor och män, 
exempelvis vad gäller besök på restaurang/bar/pub. Det finns även stora skillnader mellan de 
olika åldersgrupperna vad gäller de flesta fritidsaktiviteterna. De äldre studenterna går mindre 
på restaurang/pub/bar och tar i större utsträckning del av olika organiserade kulturuttryck. 
Utifrån detta kan man dra slutsatsen att studenterna har olika behov, det är en heterogen 
grupp. 
 
Tillgången till dator-, internet- och e-postadresser är stor eller mycket stor bland studenterna 
på Växjö Universitet. Det finns dock skillnader i främst användandet av datorer. Även om de 
flesta svarat att de har tillgång till dator, så visar empirin att unga studenter och män är de mer 
aktiva datoranvändarna, och att främst kvinnliga studenter men även den äldsta gruppen 
studenter är de mindre aktiva datoranvändarna. Även om kvinnor i nästan lika hög 
utsträckning har tillgång till dator som männen har så har de inte tillgång till internet, e-
postadress i samma utsträckning som männen. Kvinnor surfar, chattar och använder inte e-
post i samma utsträckning som de manliga studenterna. Studenter i den yngsta studentgruppen 
har i minst utsträckning tillgång till dator och internet men är trots det mer aktiva 
datoranvändare än den äldsta studentgruppen, där 25 procent uppgivit att de mycket sällan 
eller aldrig surfar på internet. Även i detta fall ser vi att studenterna inte är en homogen 

                                                           
23 Se bilaga A8 
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25 Se bilaga A8 
26 Se bilaga A8 
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grupp. Studenterna har olika förutsättningar och olika kunskaper, vad gäller datorer, vilket 
kanske borde uppmärksammas mer.  
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3.4 Åsikter om Växjö 
 
De tidigare frågorna har gällt hur ofta studenterna utför olika aktiviteter. I detta delsyfte 3 
kommer jag att redovisa hur studenterna ställer sig till vissa påståenden om Växjö och de 
olika aktiviteter som finns både på campus i centrala Växjö. 
 
En majoritet av studenterna anser att det är sällan de saknar något på sin fritid (se tabell 13, 
nedan). 70 procent instämmer helt eller delvis vad gäller detta. Det är främst män (76%), men 
även 65 procent av kvinnorna, som inte anser sig sakna något på sin fritid i Växjö. Det finns   
skillnader mellan de olika åldersgrupperna. Det är främst i de två grupperna, 20-24 år (73%) 
och 25-29 år (74%) som inte saknar något på sin fritid. I den äldsta gruppen, från 30 år och 
uppåt, uttrycker 40 procent att de inte saknar något på sin fritid. Det är förhållandevis stor 
skillnad mellan dessa grupper. Det är dock viktigt att påpeka att det i den äldsta gruppen är 
störst andel studenter som svarat varken eller (47%)27.      
 
Vad gäller de studentställen som finns för studenterna, så anser 68 procent av studenterna att 
de passar för deras behov. Det finns dock en stor skillnad mellan män och kvinnor. Det är 
främst de manliga studenterna, 77 procent, som uttryckt att de är nöjda med de studentställen 
som finns, vilket kan jämföras med 61 procent bland de kvinnliga studenterna28. Det är även 
så att det är den äldsta gruppen studenter som i minst utsträckning uttryckt att de är nöjda, 
men det är samtidigt dessa studenter som i störst utsträckning (57%) inte har någon åsikt. 29 
procent av de äldsta studenterna har uppgivit att studentställena inte passar dom. Det ska 
jämföras med gruppen mellan 25-29 där 10 procent uppgivit att studentställena inte passar 
dem, och i gruppen 20-24 år där 6 procent uppger att studentställena inte passar dem29.  
 
På frågan om studenterna anser att campusområdet är trist svarade 20 procent att de ansåg 
detta, medan 48 procent inte ansåg det och 32 procent hade ingen åsikt. Det är främst 
mellangruppen vad avser ålder som egentligen skiljer ut sig vad gäller denna fråga. Det är 
främst denna grupp som anser att campusområdet är trist, 29 procent mot de andra 
åldersgrupperna som ligger ungefär på 18 procent30.  
 
Vad gäller film- och musikutbudet i Växjö så verkar inte studenterna vara direkt nöjda. 
Musiklivet verkar dock inte vara någon viktig fråga för majoriteten av studenter, då en stor 
andel inte tar ställning i denna fråga. Vad gäller om det är lätt att lära känna nya människor så 
instämmer 56 procent av studenterna helt eller delvis och endast 8 procent tar helt eller delvis 
avstånd från detta påstående (se tabell 13, nästa sida). Det är främst de kvinnliga studenterna 
som instämmer i påståendet (62%) jämfört med 48 procent av de manliga studenterna31. Det 
är främst den åldersmässiga mellangruppen, 25-29 år, (71%) som anser att det är lätt att lära 
känna nya människor i Växjö32. Det är viktigt att påpeka att det inte går att säga vad nya 
människor innebär, om det är studenter, eller människor boende i Växjö som inte har någon 
koppling till Universitetet. Om man ser till det stora antalet studenter som bor på campus, så 
kanske det är så att man i denna fråga främst menar människor i studentmiljö.  
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Tabell 13 
Hur ställer du dig till följande påståenden? (Enkätfråga 40) 
Radprocent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Instämmer Varken eller Tar helt Totalt  
 helt eller delvis eller delvis 
  avstånd 
 
Växjö passar mig. Det 
är sällan jag saknar något 
på min fritid  70 22  8 100 
 
Studentställena passar 
mig och mina behov  68 23  9 100 
 
Campusområdet är trist  20 32  48 100 
 
Filmutbudet i Växjö är dåligt 56 34  10 100 
 
Musiklivet i Växjö passar  
min smak  26 53  21 100 
 
Det är lätt att lära känna nya 
människor i Växjö  56 36  8 100 
 
Växjö är en tråkig småstad 24 28  48 100 
 
När jag är ledig vill jag resa 
från Växjö  65 20  15 100 
 
Jag vet egentligen inte något  
om Växjö utanför studentlivet 25 14  61 100 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 2,1-2,8%  n=141-142 
 
 
Vad anser då studenterna generellt om Växjö som stad? Nästan hälften, 48 procent, av det 
totala antalet respondenter, anser inte att Växjö är en tråkig småstad, 24 procent, instämde 
helt eller delvis i påståendet att Växjö är en tråkig småstad. Vad vet då studenterna om Växjö 
förutom studentlivet i och omkring universitetet? Det visar sig att 25 procent av det totala 
antalet svarande inte egentligen vet något mer om Växjö än studentlivet, 61 procent av 
studenterna svarade att de vet mer än bara studentlivet. Det är dock, enligt mitt sätt att tolka 
dessa siffror, en förhållandevis hög siffra, dvs att en fjärdedel av studenterna inte har någon 
större kännedom om Växjö. Det är främst den äldsta (27%) och den yngsta gruppen (28%) 
som uttrycker att de inte vet mer om Växjö än just studentlivet33. En möjlig orsak till att de 
yngsta svarat att de inte vet mycket om Växjö kan vara att det i denna grupp finns en stor del 
studenter som började studera hösten -98 eller våren -99. Vad gäller utfallet för den äldsta 
gruppen studenter, kan en förklaring vara att en relativt stor andel bor utanför Växjö (se sid 
21).  Det är samtidigt viktigt att påpeka att 6 procent av studenterna bor på annan ort i landet, 
och att 8 procent av studenterna bor på annan ort i Kronobergs län (se tabell 17, sid 21). Men 
om man då mot bakgrund av var studenterna bor, undersöker vilka studenter som i minst 
                                                           
33 Se bilaga A11 
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utsträckning känner till Växjö utanför studentlivet så visar det sig att det är den grupp som bor 
på campus. 42 procent av studenterna som bor på campus instämmer helt eller delvis i 
påståendet om att de inte känner till Växjö utanför studentlivet34. Om man slår ihop de 
studentgrupper som bor i de centrala delarna av Växjö (dvs campus, Växjö centrum, annan 
stadsdel i Växjö) så visar det sig att 25 procent av dessa studenter helt och delvis instämmer i 
påståendet att de inte känner till mer om Växjö än studentlivet35. Det betyder att även en 
relativt stor grupp som bor i Växjö framför allt känner till studentlivet, inte staden Växjö. I 
samband med dessa två redogjorda frågor kan det vara intressant att se hur många av 
studenterna som är intresserade av att resa från Växjö när de är lediga. 65 procent av 
respondenterna vill, när de är lediga, resa från Växjö. Endast 16 procent av studenterna tar 
delvis eller helt avstånd från detta påstående. Det är främst de två yngsta åldersgrupperna som 
vill resa från Växjö när de är lediga, (67% för de yngsta, 68% för mellangruppen och 47% för 
de äldsta)36. Det är emellertid viktigt att peka på att 8 procent av studenterna bor på annat ort i 
Kronobergs län, och 6 procent bor på annan ort i landet (se tabell 17, sid 21), varför de av 
förklarliga skäl reser från Växjö när de är lediga.  
 
3.4.1 Sammanfattning 
 
Det är en delvis splittrad bild som framträder vad gäller studenternas åsikter om Växjö. Å ena 
sidan är studenterna nöjda med såväl sin fritid, som med campusområdet och utbudet av 
studentställen. En stor andel av studenterna anser vidare att Växjö inte är en tråkig småstad 
och att det är lätt att lära känna nya människor i Växjö. Å andra sidan verkar Växjö inte i 
någon större utsträckning attrahera studenterna när de är lediga. Vad som är intressant är att 
en relativt stor grupp av studenterna inte egentligen känner till mer om Växjö än studentlivet, 
speciellt bland de studenter som under tiden för studien bodde på campus.  
 
3.4.2 Växjö i framtiden? 
 
Jag kommer nu att redogöra för sådana frågor som berör studenternas eventuell framtid i 
Växjö. Jag börjar med att studera hur länge studenterna kommer att stanna kvar på Växjö 
Universitet?  
 
Tabell 14 
Hur länge tror du att du kommer att vara kvar som student i Växjö? (Enkätfråga 41) 
Procent 
__________________________________________________________________ 
 
1 Termin 1 
 
2 Terminer 10 
 
3 Terminer 6 
 
4 Teminer 50 
 
5 Terminer 9 
 
6 Terminer 8 
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7 Terminer 3 
 
Flyttar så fort jag kan 4 
 
Vet ej 10 
___________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0% n=145 
 
Hälften av studenterna (50%) har svarat att de kommer att stanna 4 terminer. Det är viktigt att 
påpeka att studenterna besvarade enkäten under våren -99, vilket då innebär att en stor del av 
respondenterna ämnar stanna kvar som studenter till våren 2001.  
 
Tabell 15 
Hur troligt är det att du kommer att leva i Växjö med omnejd efter din utbildning? (Enkätfråga 43) 
procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Mycket eller ganska 
troligt37  32 32  32 
 
Mycket eller ganska  
otroligt38  68 68  68 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0,7% n=82 n=63  n=144 
 
 

                                                          

Är det då studenternas intention att leva och bo i Växjö efter slutförd utbildning? Enligt 
datamaterialet så har en majoritet, 68 procent, svarat att de inte finner det troligt. 32 procent 
av de svarande har uttryckt att de finner det troligt att de kommer att leva och bo i Växjö. Det 
är dock viktigt att framhålla att det finns stora skillnader mellan de tre olika åldersgrupperna. 
Det är främst de yngre studenterna som inte finner det troligt att de kommer att stanna i 
Växjö. 65 procent av studenterna i den äldsta åldersgruppen har svarat att de finner det troligt 
att de kommer att stanna i Växjö efter avslutad utbildning. I de två yngre grupperna, 25-29 år 
(26%) och, 20-24 år (28%) finns inte den intentionen så uttalat. Det är således även dessa två 
grupper som finner det otroligt att de skulle stanna kvar efter avslutad utbildning. 72 procent 
av studenterna mellan 20-24 år och 74 procent mellan 25-29 år anser det otroligt att de skulle 
stanna kvar efter färdig utbildning. Det ska jämföras med 35 procent bland de äldre 
studenterna39. 
 
Tabell 16 
Hur troligt är det att du kommer att söka till forskarutbildning i Växjö efter din utbildning? (enkätfråga 42) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
  
 Kvinna Man Totalt 
 
Mycket eller 
ganska troligt  9  10  9,5 

 
37 Svarsalternativen "mycket troligt" och "ganska troligt" har slagits samman till ett svarsalternativ  
38 Svarsalternativen "mycket otroligt" och ganska otroligt" har slagits samman till ett svarsalternativ 
39 Se bilaga A14 

 22



 
Mycket eller 
ganska otroligt  91  90  90,5 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0,7% n=81 n=63 n=144  
 
En annan implikation som bland annat kan ge en antydan huruvida studenterna anser sig ha en 
framtid i Växjö, är frågan om studenterna tror att de kommer att söka till forskarutbildning 
efter grundutbildning. Av det totala antalet studenter är det 9 procent eller 13 personer som 
anser det troligt att de kommer att söka forskarutbildning och 90 procent anser det otroligt att 
de kommer att söka forskarutbildning. Det finns inga stora skillnader mellan könen i denna 
fråga.  
 
3.4.3 Sammanfattning 
 
Ser då studenterna någon framtid i Växjö efter färdig utbildning. Utifrån vad majoriteten 
svarat är det tveksamt. Majoriteten av studenterna finner det inte troligt att de kommer att 
stanna efter avslutad utbildning. Ser man detta mot bakgrund av att en relativt stor grupp 
studenter inte känner till Växjö bortsett från studentlivet och det faktum att en majoritet av 
studenterna uttalar att de vill resa från Växjö när de är lediga, så är en slutsats man kan dra att 
en stor grupp av studenterna ser Växjö som en plats för utbildning, och inget mer. Det verkar 
inte som man ser en framtid i Växjö, och speciellt tydligt är detta bland de yngre studenterna. 
Detta trots att respondenterna inte uttrycker aversion mot vare sig Växjö som stad eller mot 
universitetet. Att så få studenter anser att de kommer att söka forskarutbildning kan även det 
ge en indikation av hur attraktivt Växjö är för studenter. Det är dock möjligt att ett sådant 
ställningstagande kommer sent i utbildningen, varför det kan vara svårt att dra några 
långtgående slutsatser av de specifika svaren. Jag anser att det finns vissa tecken i denna 
undersökning som visar på att trots att Växjö är ett utbildningscentra, så betyder det inte 
nödvändigtvis att det är Växjö som i någon större utsträckning sedan får ta del av den 
kunskap som produceras här. 
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3.5 Studenternas nuvarande- och önskade boende och resande  
 
Jag kommer i nu att redogöra för delsyfte 4, dvs de frågor som behandlar studenternas 
nuvarande- och önskade boendesituation, och därefter studenternas resande.  
 
3.5.1 Studenternas nuvarande boende 
 
Jag börjar med att studera var studenterna bodde vid tidpunkten för besvarandet av enkäten. 
Därefter kommer frågor om hur studenterna bor, bostadsstandard, kostnad för bostad etc att 
redogöras för. 
 
Tabell 17 
Var bor du idag? (enkätfråga 45) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man  Totalt 
 
Campusområdet  35  46  40 
 
Växjö centrum  9  21  14 
 
Annan stadsdel i Växjö  33  29  31 
 
Annan ort i Växjö kommun  2  0  1 
 
Annan ort i Kronobergs län  11  5  8 
 
Annan ort i landet  10  0  6 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0% n=82 n=63 n=145 
 
En majoritet av studenterna bor på campus. Sammantaget är det också så att en majoritet 
(85%) av studenterna bor i de centrala delarna av Växjö, dvs campusområdet, Växjö centrum 
och andra stadsdelar. Totalt sett är det främst de manliga studenterna (95%) studenterna som 
bor i de centrala delarna av Växjö, medan 77 procent av de kvinnliga studenterna uppgivit 
detta. Vad gäller de olika åldersgrupperna så är det främst de två yngre grupperna  som bor på 
campus. 45 procent av studenterna i gruppen 25-29 år och 43 procent av studenterna i 
gruppen 20-24 år bor på campus. Endast 6 procent av studenterna i den äldsta gruppen, 30 år 
och uppåt, bor på campus. Det är främst studenter i den äldsta gruppen som bor på annan ort i 
Kronobergs län (41%) och på annan ort i landet (12%). Det är en stor skillnad jämfört till de 
andra åldersgrupperna40.     
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Tabell 18 
Hur bor du idag? (Enkätfråga 46) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________
   
 Kvinna Man  Totalt 
 
Studentlägenhet  34 37  35 
 
Vanlig hyreslägenhet  26 22  24 
 
Bostadsrätt  1 6  3 
 
Korridorrum  7 16  11 
 
Inackorderingsrum  6 8  7 
 
Egen villa  12 3  8 
 
Hemma hos föräldrar  11 3  8 
 
Annat sätt41  2 5  4 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall 0% n=82 n=63 n=145 
 
Det vanligaste boendet för studenterna studentlägenhet och vanlig hyreslägenhet. De enda 
skillnaderna mellan manliga och kvinnliga studenter är att manliga studenter i större 
utsträckning bor i korridorrum och att kvinnliga studenter i större utsträckning bor i egen villa 
och hemma hos föräldrar. Vad gäller de olika åldersgrupperna så är det vanligast att bo i villa 
bland de äldsta studenterna (53%), och vanligast att bo i studentlägenhet i de två andra 
åldersgrupperna (45 procent i gruppen 25-29 år, och 36 procent i gruppen 20-24 år)42. 
 
Tabell 19 
Vilken är din bostadsstandard idag? (enkätfråga 47) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man  Totalt 
 
Rum/ bad  7 13  10 
 
Rum/ kokvrå/ bad  11 18  14 
 
1 rum och kök  21 16  19 
 
2 rum och kök  28 32  30 
 
3 eller flera rum och kök  32 22  28 
 
Husvagn  1 0  1 
__________________________________________________________________________________________ 
                                                           
41 Annat sätt innebär: 1 person som bor i hyrd villa, 1 person som hyr del av källare, 1 person som bor i husvagn, 
1 person som bor i hyrd stuga, 1 person som bor i andra hand. 
42 Se bilaga A16 
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Internt bortfall: 0% N=82 n=63 n=145 
 
Den vanligaste bostadsstandarden totalt sett är 2 rum och kök. Den vanligaste 
bostadsstandarden bland kvinnor är 3 rum och kök och bland männen är det två rum och kök. 
Männen bor generellt sett i mindre bostäder än kvinnorna. Skärskådar man de olika 
åldersgrupperna så visar det sig att studentgruppen från 30 år och uppåt i störst utsträckning 
bor i bostad med 3 eller fler rum och kök (77%). De två yngre studentgrupperna bor i störst 
utsträckning i bostad med 2 rum och kök (45 procent i gruppen mellan 25-29 år, 26 procent i 
gruppen mellan 20-24 år)43.  
 
Tabell 20 
Delar du bostaden med någon? (Enkätfråga 48) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna man Totalt 
 
Ja, med 1 person  32 32  32 
 
Ja, med 2 personer  11 5  8 
 
Ja, med 3 personer  10 5  8 
 
Ja, med 4 eller fler personer  5 3  4 
 
Nej  43 55  48 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall 0,7% n=82 n=63 n=145 
 
Den vanligaste boendeformen totalt sett är småhushåll, dvs ensamboende och boende där två 
personer ingår. Det är främst kvinnliga studenter som delar bostad, en majoritet av de manliga 
studenterna bor ensamma. Ser man tillbaka på frågan om bostadsstandarden (tabell 16) så kan 
en förklaring till varför de bor i större lägenheter vara att kvinnor i större utsträckning bor i 
kollektiva former jämfört med männen. Ser man till de olika åldersgrupperna så är det 
vanligast bland de äldsta studenterna att dela bostaden med tre personer (35%). Den enskilt 
vanligaste boendeformen i de två yngre åldersgrupperna är ensamhushåll. Bland studenter 
mellan 20-24 år har 48 procent uppgivit att de lever i ensamhushåll och bland studenter 
mellan 25-29 år så har 61 procent uppgivit att de lever ensamma44. 

                                                           
43 Se bilaga A17 
44 Se bilaga A18 
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Tabell 21 
Vad kostar din bostad idag? (Enkätfråga 49) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
500-2000 kronor  14 13  14 
 
2001-3000 kronor  33 42  37 
 
3001-4000 kronor  38 32  35 
 
4001-5000 kronor  8 10  9 
 
5000-6000 kronor  4 2  3 
 
6001-15000 kronor  3 2  2 
__________________________________________________________________________________________ 
Internt bortfall: 9% n=72 n=60 n=132 
 
Ser man till det totala antalet respondenter betalar en majoritet av studenterna mellan 2000-
4000 kronor i hyra per månad45. Eftersom frågan inte är personligt ställd, dvs vad 
respondenten betalar, utan vad bostaden kostar, så går det inte att säga vem som har högst 
utgifter vad gäller hyra. Det är dock så att det främst är de manliga studenterna som bor 
ensamma, vilket kan innebära att det är de som har något högre bostadskostnad. I de olika 
åldersgrupperna är det studenter i den äldsta gruppen som också betalar mest i hyra46. Ser 
man till studiemedlets storlek kan man konstatera att flertalet studenter lägger en stor del av 
studiemedlet till hyra. En intressant fråga, som dock inte beaktats i den aktuella enkäten är 
huruvida studenterna är nöjda med hyresnivåerna eller inte? 
 
Tabell 22 
Vilken typ av hyra har du? (Enkätfråga 50) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna  Man Totalt 
 
9-månaders hyra  36 43  39 
 
10-månaders hyra  9 18  13 
 
12-månaders hyra  33 32  33 
 
Betalar ej hyra  22 8  16 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0,7% n=81 n=63 n=144 
 
En stor grupp av studenterna betalar antingen 9-månaders eller 12-månaders hyra. Det är dock 
en förhållandevis stor andel av de kvinnliga studenterna som inte betalar hyra. En förklaring 
är att kvinnor i större utsträckning än de manliga studenterna bor hemma hos föräldrar eller 
bor i villa (se tabell 15, sid 22). Vad gäller de olika åldersgrupperna så är den vanligaste 

                                                           
42  Se bilaga A19 
46 Se bilaga A19 
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formen av hyra i den yngsta studentgruppen 9-månanders hyra (48%), och i gruppen mellan 
25-29 år är den vanligaste formen 12-månaders hyra (39%) och i den äldsta studentgruppen är 
den vanligaste formen 12-månaders hyra (50%). Det ska dock framhållas att i den äldsta 
studentgruppen har 44 procent svarat att de inte betalar någon hyra47.  
 
Tabell 23 
Har du bytt bostad under din studietid? (Enkätfråga 51) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man  Totalt 
 
1 gång  30 38  33 
 
2 gånger  7 2  5 
 
3 gånger  4 6  5 
 
4 gånger  0 2  1 
 
5 gånger  0 2  1 
 
6 gånger  1 0  1 
 
Nej  58 51  55 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0,7% n=81 n=63 n=144 
 
Det är en relativt stor andel studenter som någon gång under sin studietid bytt bostad. Den 
enda gruppen som skiljer ut sig vad gäller bostadsbyte är den gruppen från 30 år och uppåt. I 
denna grupp har 94 procent svarat att de inte bytt bostad under sin studietid48. 
 
Tabell 24 
Har du planer på att byta bostad inom den närmaste tiden? (Enkätfråga 52) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Ja  28 38  32 
 
Nej  60 48  55 
 
Vet ej  12 14  13 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0% n=82 n=63 n=145 
 
Det är en förhållandevis stor grupp som har planer på att byta bostad. Det är främst de 
manliga studenterna som har planer på att byta bostad. Det är ju även de manliga studenterna 
som har flyttat mest (se tabell 20). En orsak kan vara att det främst är de manliga studenterna 
som bor ensamma vilket innebär att de möjligen har en något större hyresbörda än de 
kvinnliga studenterna. Det kan även vara en förklaring till varför de manliga studenterna är 
                                                           
47 Se bilaga A20 
48 Se bilaga A21 
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något mer flyttningsbenägna. Jämför man de tre åldersgrupperna står det klart att det främst är 
den yngsta gruppen, mellan 20-24 år, som planerar att flytta från sin nuvarande bostad (37%). 
I gruppen mellan 25-29 år har 29 procent uttryckt att de planerar att flytta, och i den äldsta 
gruppen har endast 12 procent planer på detsamma49.  
 
3.5.2 Studenternas önskade boende 
 
Jag kommer nu att beröra frågor gällande studenters önskemål vad gäller deras boende. Jag 
börjar med frågan om vad studenterna skulle vilja bo om de själva fick välja.  
 
Tabell 25 
Var skulle du helst vilja bo? (Enkätfråga 53) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man  Totalt 
 
Campusområdet  46 59  52 
 
Centrum  9 11  10 
 
Söder  8 3  6 
 
Annan stadsdel  18 3  11 
 
Ort i Växjö kommun  0 3  1 
 
Ort utanför Växjö kommun  8 2  5 
 
Vet ej  13 19  15 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 1,4% n=80 n=63 n=143 
 
En majoritet av studenterna vill bo på campusområdet. Ett flertal studenter bor (se tabell 14, 
sid 21) i olika stadsdelar i Växjö utanför campus, men uppger att de vill bo på campus. Det är 
främst de manliga studenterna som vill bo på campusområdet. Överhuvudtaget verkar det 
finnas en vilja bland de undersökta studenterna att flytta från övriga stadsdelar i Växjö till 
Campusområdet. Speciellt tydligt är detta bland de manliga studenterna. De kvinnliga 
studenterna har i något högre grad uttryckt önskemål om att bo på andra stadsdelar i Växjö. 
Det finns således en diskrepans mellan antalet studenter som bor på campus och antalet 
studenter som vill bo på campus. Ser man till de olika åldersgrupperna så är det främst de två 
yngsta grupperna som vill bo på campus. I gruppen mellan 20-24 år har 56 procent uttryckt att 
de vill bo på campus, i gruppen mellan 25-29 år har 52 procent uttryck samma sak50. Vid 
jämförelse av hur de två yngre åldersgrupperna bor så föreligger det diskrepans mellan 
faktiskt boende och önskat boende (se tabell 14, sid 21). 

                                                           
49 Se bilaga A22 
50 Se bilaga A23 
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Tabell 26 
Hur skulle du då helst vilja bo? (Enkätfråga 54) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
I studentlägenhet  44 57  49 
 
I vanlig hyreslägenhet  34 18  27 
 
I korridorrum  5 3  4 
 
I inackorderingsrum  0 2  1 
 
Kortidsrum  0 2  1 
 
I egen villa   5 5  5 
 
Annat51  4 2  3 
 
Vet ej  9 13  11 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 2,1% n=80 n=62  n=142 
 
Studentlägenhet är det boendealternativ som eftertraktas av en stor grupp studenter. Det är 
främst de manliga studenterna som vill bo på i studentlägenhet, vilket också är tydligt om man 
ser till hur studenterna bodde när de besvarade enkäten (se tabell 15, sid 22). Det föreligger 
alltså en diskrepans mellan antalet studenter som bor i studentlägenhet och antalet studenter  
som vill bo i studentlägenhet. Bland de manliga studenterna är detta glapp 20 procent (37 
procent av männen bor i studentlägenhet, 57 procent vill bo i studentlägenhet). Detta glapp är 
bland de kvinnliga studenterna 10 procent (34 procent bor i studentlägenhet, 44 procent vill 
bo i studentlägenhet) och bland det totala antalet respondenter 14 procent. Det ska även 
tilläggas att det är en förhållandevis stor grupp av kvinnliga studenter som vill bo i vanlig 
hyreslägenhet, men som inte gjorde det när de besvarade enkäten (26 procent bor i vanlig 
hyreslägenhet, men 34 procent vill bo i vanlig hyreslägenhet). Generellt sett finns alltså en 
tendens som innebär att en relativt stor grupp studenter bor i någon form av rum men vill bo i 
lägenhet. Mindre överraskande är det kanske att det främst är de två yngre åldersgrupperna 
som vill bo i studentlägenhet. I gruppen mellan 20-24 år vill 52 procent bo i studentlägenhet 
och i gruppen mellan 25-29 vill 57 procent bo i studentlägenhet, vilket även innebär att ett 
mindre antal studenter bor i studentlägenheter än vad som skulle vilja göra det (i gruppen 20-
24 år bor 36 procent i studentlägenhet, i gruppen 25-29 bor 45 procent i studentlägenhet52.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
51 I denna post finns följande alternativ: 1 person svarat vanlig lägenhet med fast internet, 1 person svarat att bo 
på slott, 1 person svarat att bo på herrgård, 1 person svarat att dela lägenhet. 
52 Se bilaga A24 
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tabell 27 
Vilken standard skulle du vilja ha? (Enkätfråga 55) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Rum/ bad  4 8  6 
 
Rum/ kokvrå/ bad  8 7  7 
 
1 rum och kök  15 16  16 
 
2 rum och kök  43 37  40 
 
3 eller flera rum och kök  24 24  24 
 
Annat  3 2  2 
 
Vet ej  5 7  6 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 2,1% n=80 n=62 n=142 
 
Den mest eftersökta standarden bland studenterna är 2 rum och kök. Det är detta 
boendealternativet som det finns störst diskrepans mellan den standard studenterna har och 
den de vill ha (se tabell 16, sid 22). 30 procent av studenterna bor i bostäder med 2 rum och 
kök, men 40 procent av studenterna önskar denna bostadsstandard. Även här finns en tendens 
vad gäller standard att en stor grupp studenter bor i rum och lägenhet med 1 rum och kök men 
vill ha en bostad till det större alternativet 2 rum och kök. Skillnaderna mellan de manliga och 
kvinnliga studenternas önskemål är relativt små. I de olika åldersgrupperna är skillnaden den 
att i de två yngre grupperna önskar en flera studenter en bostadsstandard med 2 rum och kök 
(45 procent i gruppen mellan 20-24 år önskar 2 rum och kök, 43 procent i gruppen mellan 25-
29 år önskar detsamma), medan den äldsta gruppen i störst utsträckning önskar en 
bostadsstandard med 3 eller fler rum och kök (67%)53.  
 
Tabell 28 
Hur stor bostad skulle du vilja ha? (Enkätfråga 56) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
20-30 kvadrat  14 21  17 
 
31-40 kvadrat  21 5  13 
 
41-50 kvadrat  14 16  15 
 
51-60 kvadrat  9 10  9 
 
61-70 kvadrat  13 3  9 
 
71-80 kvadrat  10 8  9 
                                                           
53 Se bilaga A25 
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81-90 kvadrat  3 3  3 
91-100 kvadrat  0 5 2 
 
101-200 kvadrat  5 7 6 
 
över 200 kvadrat  3 3 3 
 
Vet ej  10 18 14 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 2,8% n=80 n=61 n=141 
 
Det är en förhållandevis stor spridning vad gäller önskad bostadsyta. Det finns dock en 
koncentration av svaren mellan 20-50 kvadrat.  
 
Tabell 29 
Vilken maxhyra (årsavgift) är du beredd att betala? (enkätfråga 59) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
0-10 000 kronor  0 6  4 
 
10 001-20 000 kronor  9 6  7 
 
20 001-25 000 kronor  15 9  12 
 
25 001-30 000 kronor  32 40  36 
 
30 001-35 000 kronor  10 8  9 
 
35 001-40 000 kronor  7 11  9 
 
40 001-45 000 kronor  7 8  8 
 
45 001-50 000 kronor  10 2  7 
 
50 001-55 000 kronor  7 6  7 
 
55 001-60 000 kronor  2 2  2 
 
Över 60 000 kronor  0 4  2 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall 0% n=68 n=53  121 
 
Vad är studenten beredd att betala för en bostad? Det alternativ som störst andel studenter 
svarat är mellan 25 001-30 000 kronor i årsavgift, vilket betyder en månadshyra mellan cirka 
2000-2500 kronor. Det är svårt att se några tydliga skillnader mellan könen och 
åldersgrupperna i denna fråga.  
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Tabell 30 
Hur vill du bo? (Enkätfråga 58) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man  Totalt 
 
Bo själv  40 51  45 
 
Tillsammans med  
partner/familj  50 38  45 
 
Med rumspompis  5 3  4 
 
Bo i kollektiv  3 3  3 
 
med eventuell inneboende  1 0  1 
 
Vet ej  1 5  3 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 2,8% n=80 n=61 n=141 
 
Studenterna har i störst utsträckning uttryckt att de vill bo antingen själva eller med 
partner/familj. Det är främst männen som vill bo själva och de kvinnliga studenterna som vill 
bo tillsammans med partner/familj, vilket stämmer relativt väl med hur studenterna faktiskt 
bor (se tabell 17, sid 23). Vad gäller de tre åldersgrupperna så har majoriteten av studenterna i 
den äldsta gruppen uttryckt att de vill bo tillsammans med partner/familj (73%)54. I gruppen 
mellan 25-29 år har en stor andel studenter svarat att de vill bo själva (50%), vilket även 
studenterna i den yngsta gruppen gjort (46%). Jag kommer nu att se närmare på om det finns 
andra kvalitéer, än de som tidigare redogjorts för, som är viktiga för studenterna, och i så fall 
vilka dessa faktorer kan vara. 
 
Tabell 31 
 Finns det några andra kvalitéer i boendet som är viktiga för dig? (Enkätfråga 57) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Ja  66 53  60 
 
Nej  22 31  26 
 
Vet ej  12 16  14 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 5,5%  n=76 n=61  n=137 
 
En majoritet av studenterna anser att det finns andra kvalitéer som är viktiga för dem. Det är 
främst kvinnor och studenter från den äldsta gruppen studenter (86%) som har uttryckt att 

 
54 Se bilaga A28 
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andra kvalitéer är viktiga är viktiga vad avser boende55. Men även i de två yngre 
åldersgrupperna har en majoritet uttryckt att de har andra bostadskrav (i gruppen mellan 25-
29 år har 72 procent uttryckt det, och i gruppen mellan 20-24 år har 52 procent uttryckt det. 
Jag kommer nu att redogöra för vilka kvalitéer och krav som studenterna anser viktiga. 
 
Tabell 32 
Vilka faktorer har störst betydelse när du väljer bostad? Rang 156 (Enkätfråga 66) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man  Totalt 
Närhet till familj/hem/ 
kompisar  17 22  19 
 
Hyreskostnad  23 22  23 
 
Naturen i närområdet  6 5  6 
 
Avståndet till skola/arbete  9 10  9 
 
Närheten till centrum  5 8  6 
 
Närheten till campuslivet  2 6  4 
 
Ortens kulturutbud  0 2  1 
 
Ortens utbildningsutbud  4 2  3 
 
Bostadens standard  27 11  20 
 
Bra omgivning  1 3  2 
 
Vet ej  1 6  3 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0% n=82 n=63 n=145 
 
Det är främst tre faktorer som flest respondenter har rangordnat vad gäller betydelse för 
bostadsval. De tre viktigaste är hyreskostnaden, bostadens standard och närheten till 
familj/hem/ kompisar. Vad gäller bostadens standard så är det störst utsträckning de kvinnliga 
studenterna som rangordnat det som främsta alternativ. Vad gäller de tre åldersgrupperna är 
svaren mer spridda. I gruppen mellan 20-24 år har störst andel (24%) angivit hyreskostnaden 
som den främsta faktorn vad gäller val av bostad. 26 procent i gruppen mellan 25-29 år har 
svarat att bostadens standard är den viktigaste faktorn vad gäller bostadens standard. I 
gruppen från 30 år har störst andel (35%) svarat att den viktigaste faktorn vad gäller val av 
bostad är närheten till familj/hem/kompisar57.  
 
3.5.3 Sammanfattning 
 

                                                           
55 Se bilaga A27 
56 I denna framställning redovisas endast rang 1 av totalt 5 rangmöjligheter av studenternas val avseende bostad. 
Det innebär att procentsatsen kommer att understiga 100 på alla tre variablerna. Se utförligare beskrivning av 
utfallen i bilaga A36 
57 Se bilaga A36  
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En stor grupp studenter bor i centrala delarna av Växjö, dvs på campus, centrum och andra 
stadsdelar i Växjö. Det finns dock en relativt stor grupp kvinnliga- och äldre studenter som 
bor utanför Växjö. Det borde innebära att det är dessa grupper som främst pendlar till och från 
universitetet. Som tidigare påpekats finns en diskrepans mellan var studenterna bor och var 
studenterna vill bo. I nästan samtliga grupper som beaktats i denna studie finns en tendens 
bland studenter boende i Växjö att man söker sig från olika stadsdelar i staden till 
campusområdet vid universitetet. Speciellt tydlig är denna tendens bland de manliga 
studenterna, där 50 procent uppgivit att de bor i stadsdelar i Växjö, utanför campus, endast 17 
procent har svarat att de vill bo där. Det finns dock även en tendens till att de kvinnliga 
studenterna i större utsträckning än manliga studenter söker sig utanför campusområdet. Att 
bo i studentlägenhet ät det populäraste enskilda alternativet bland de respondenter som 
deltagit i denna studie. Det är detta boendealternativet som den största diskrepansen finns 
mellan faktiskt och önskat boende. Så den sammantagna slutsatsen måste  bli att antalet 
bostäder på campusområdet inte verkar vara i paritet med de önskemål som uttryckts i denna 
studie.   
 
På samma sätt som det finns en tendens som visar att studenterna vill bo på campus, så finns 
det tecken som visar att de flesta studenterna, även de som bor i någon form av rum, vill bo i 
bostad med 2 rum och kök. Det är intressant att konstatera att somliga studenter bor hos 
föräldrar, men att ingen respondent svarat att de vill bo hos föräldrarna. De manliga 
studenterna bor i större utsträckning i mindre bostäder, som rum, och bor ofta ensamma. De 
kvinnliga studenterna delar bostad i större utsträckning än de manliga studenterna, vilket kan 
vara en förklaring till varför kvinnorna bor i större bostäder. Men det visar sig dock att båda 
grupperna vill bo i lägenhet, antingen ensamma eller med partner/familj. Det finns även ett 
önskemål efter relativt små och billiga lägenheter bland studenterna. Sammantaget kan sägas 
att många studenter bor i bostäder de egentligen inte vill bo i. Vad som ytterligare 
understryker detta faktum är att nästan en tredjedel av studenterna har planer på att byta 
bostad inom den närmaste tiden och att en tredjedel av studenterna redan bytt bostad en gång 
under studietiden. Att bostadens standard och hyresnivån är viktig för studenter framkommer 
också när respondenterna har fått rangordna vilka faktorer de anser viktigast när de väljer 
bostad.  
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3.5.4 Studenternas resande 
 
Jag kommer nu att redogöra för olika frågor som berör studenternas resande, till och från 
universitetet. Jag börjar med frågan om hur studenterna tycker att det fungerar att åka 
kollektivt mellan hemort och Växjö. 
 
Tabell 33 
Hur är det att åka "kollektivt" (buss/tåg) mellan Växjö och din hemort? (Enkätfråga 61) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
Fungerar bra  51 50  50 
 
Fungerar dåligt- tar lång 
tid  7 8  8 
 
Fungerar dåligt- dåliga  
förbindelser  4 3  4 
 
Fungerar dåligt- dålig  
taiming  3 2  2 
 
Vet ej- åker ej kollektivt  12 18  15 
 
Gäller ej mig- jag bor i  
Växjö  24 19  22 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 1,4% n=81 n=63 n=143 
 
Det är en relativt stor grupp som inte åker kollektivt eller som bor i Växjö, men av de 
studenter som åker kollektivt är majoriteten nöjda. Den största invändningen är att det enligt 8 
procent av studenterna tar lång tid att åka med kollektiva transportmedel. Den grupp som i 
minst utsträckning åker kollektivt är gruppen från 30 år och uppåt. 53 procent av studenterna i 
denna grupp åker inte med kollektiva transportmedel58. Nästa fråga behandlar vilket 
transportmedel studenterna använder för resor från hemorten till Växjö. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
58 Se bilaga A31  
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Tabell 34 
Hur reser du mellan Växjö och din hemort? (Enkätfråga 60) 
Radprocent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Ja Nej Kan ej svara, Växjö Totalt 
   är min hemort 
 
Åker tåg 39 37 24  100 
 
Åker buss 29 47 24  100 
 
Kör bil 38 38 24  100 
 
Åker med flyg 9 67 24  100 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0%       n=145 
 
Det vanligaste sättet, för de studenter som har sin hemort utanför Växjö, att ta sig till och från 
Växjö är med tåg. Det finns inga större skillnader mellan könen i denna fråga59. Vad gäller 
åldersgruppen från 30- år och uppåt så är det vanligaste sättet att ta sig till och från hemorten,  
att åka bil (71%). I gruppen mellan 20-24 år är det vanligaste färdsättet att åka tåg, vilket 47 
procent svarat att de gör. I gruppen mellan 25-29 är bilden mer splittrad. Det finns inget 
färdsätt i denna grupp som klart används mer än något annat (om man bortser från flyg). I 
denna mellangrupp åker 26 procent tåg, 23 procent buss och 19 procent kör bil60. Det kanske 
inte är så förvånande att studenter inte väljer flyg i någon större utsträckning då en majoritet 
av respondenterna i denna undersökning bor relativt näraVäxjö. Jag kommer nu att redovisa 
hur studenterna främst reser mellan universitetet och bostaden.  
 
Tabell 35 
Hur tar du dig främst under veckan mellan universitetet och bostaden? (Enkätfråga 62) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 Kvinna Man Totalt61 
 
 
Åker tåg  4 0   2 
 
Åker buss  18 8   14 
 
Åker bil  23 21  22 
 
Cyklar   34 35  35 
 
Går  26 38  31 
 
Åker mc/inlines  0 2   1 
                                                           
59 Se bilaga A30 
60 Se bilaga A30 
61 Vissa respondenter har svarat på flera alternativ som det främsta sättet att ta sig till universitetet. Det innebär 
att procentsatsen kommer att överstiga 100 på alla tre bakgrundsvariablerna. Det innebär även att fler studenter 
än som här angivits kan ha använt de här angivna färdsätten.   
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__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 0,7% n=82 n=62 n=144 
 
Det främsta sättet att ta sig från bostaden till universitetet är per cykel och att gå. Med tanke 
på att 85 procent av studenterna bor i centrala delarna av Växjö är det kanske inte så 
överraskande (se tabell 14, sid 21). Skillnaderna mellan män och kvinnor är att de manliga 
studenterna främst går medan de kvinnliga studenterna cyklar. Det finns även en relativt stor 
skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter på så sätt att kvinnorna i större utsträckning 
åker buss i jämförelse till de manliga studenterna. En orsak till detta är troligen att männen i 
större utsträckning än kvinnorna bor på campus, vilket innebär att de manliga studenterna bor 
på närmare avstånd till universitetet än vad kvinnorna gör. Vad gäller de olika 
åldersgrupperna så åker den äldsta åldersgruppen främst bil (65%), gruppen mellan 25-29 år 
cyklar främst (48%), och gruppen mellan 20-24 år går främst (41%) till universitetet62. Jag 
kommer nu att studera vad studenterna anser om att åka med kollektiva transportmedel inom 
Växjö stad. 
 
 
Tabell 36 
Hur är det att åka kollektivt inom Växjö stad? (Enkätfråga 63) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt63 
 
Fungerar bra  85 87  86 
 
Fungerar dåligt-dålig 
taiming  11 4   8 
 
Fungerar dåligt-slutar gå  
för tidigt  5 9   6 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 1,4% n=66 n=45 n=111 
 
En majoritet av de studenter som svarat att de utnyttjar kollektivtrafiken anser att den 
fungerar bra. Den invändning som kommer till uttryck är dålig taiming och att 
kollektivtrafiken slutar gå för tidigt. Skillnaden mellan kvinnor och män vad gäller 
kollektivtrafikens nackdelar beror säkert till viss del på att män i större utsträckning bor på 
campusområdet och de kvinnliga studenterna bor i stor utsträckning även i andra delar av 
Växjö. Dessa nackdelar ger även de olika åldersgrupperna uttryck för64. 
 
 

                                                          

 
 
 
 
 
 
 

 
62 Se bilaga A32 
63 Endast de studenter som uttryckt att de använder kollektivtrafik i Växjö har redovisats i denna fråga  
64 Se bilaga A33 
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Tabell 37 
Hur långt är det mellan universitetet och din bostad? (Enkätfråga 64) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna Man Totalt 
 
0,1-0,25 km  8 9   8 
 
0,26-0,5 km  16 29  21 
 
0,6-1,0 km  5 3   4 
 
1,1-5,0 km  40 36  38 
 
5,1-10 km  1 17  8 
 
11-20 km  3 0   1 
 
21-50 km  9 2   6 
 
51-100 km  9 3   7 
 
110-250 km  4 2   3 
 
Vet ej  5 0   3 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Det finns två tydliga tendenser i denna tabell. Den ena är att det finns en koncentration av 
bostäder från 0-500 meter, vilket innebär campusområdet. Den andra koncentrationen finns 
mellan 1,1-5 km från universitetet. Det innebär boende i de centrala delarna av Växjö. De 
manliga studenterna har en tydligare koncentration kring universitetet än de kvinnliga 
studenterna. Kvinnorna har dock en starkare koncentration utanför Växjö än vad de manliga 
har. De största koncentrationerna i alla tre åldersgrupperna återfinns mellan 1,1-5 kilometer  
(41% i gruppen 20-24 år, 33% i gruppen 25-29 år, 33% i gruppen 30 år och uppåt 65). Jag 
kommer slutligen att presentera resultaten av vad studenterna anser om cykelvägarna kring 
universitetet. 
 
 

                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
65 Se bilaga A34 
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Tabell 34 
Hur skulle du beskriva cykelvägarna kring universitetet? (Enkätfråga 65) 
Procent 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 Kvinna  Man Totalt66 
 
bra plogade/sandade  63 85  74 
 
Dåligt plogade/sandade  37 15  26 
 
 
Cykelvägar bra upplysta  19 50  33 
 
Cykelvägar dåligt upplysta  81 50  67 
 
 
Cykelvägars sträckning 
är bra  89 91  90 
 
Cykelvägars sträckning 
är dålig  11 9   10 
__________________________________________________________________________________________ 
 
Internt bortfall: 2,1% n=41-48 n=39-43  n=80-88  
 
Av de studenter som använder cykelvägarna regelbundet till och från universitetet finns inga 
direkta klagomål, förutom på en punkt, cykelvägarnas belysningen. Det är främst de kvinnliga 
studenterna som anser att cykelvägarna är dåligt upplysta, men även en förhållandevis stor 
grupp manliga studenter som anser detta. Av de som cyklar i de olika åldersgrupperna så 
anser 70 procent i gruppen 25-29 år och 67 procent i gruppen 20-24 år, att cykelvägarna är 
dåligt upplysta67.  
 
3.5.5 Sammanfattning 
 
Sammantaget kan sägas att studenterna i stort anser att kollektivtrafiken fungerar bra, både 
vad gäller mellan Växjö och hemorten och mellan universitetet och bostaden. Mellan 
hemorten och Växjö är det vanligaste färdmedlet tåg och bil, och mellan universitetet och 
bostaden går och cyklar en stor grupp studenter. Mot bakgrund av den stora grupp cyklande 
studenter som uppgivit att cykelvägarna är dåligt belysta och det faktum att många studenter 
bor i centrala delarna av Växjö, kan man anta att fler studenter skulle cykla till och från 
universitetet om vägarna var bättre upplysta. Det är ett förhållandevis litet antal studenter som 
uppgivit att de anser att  kollektivtrafiken fungerar dåligt. Vad gäller kollektivtrafiken inom 
Växjö kan det vara intressant att peka på att få studenterna i denna studie anser att 
kollektivtrafiken slutar gå för tidigt på kvällarna. Den på kvällstid begränsade kollektiva 
trafiken har ofta använts som en förklaring till varför studenterna inte tar sig in till centrum i 
någon större utsträckning. Den förklaringen får inte stöd i denna undersökning, då endast 6 
                                                           
66 Det är viktigt att peka på att anledningen till de låga n-talen inte beror på internt bortfall, utan att frågan endast 
har besvarats av de som cyklar, därav svarsfrekvensen.  
67 Se bilaga A35  
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procent av de som utnyttjar kollektivtrafiken anser det vara ett problem. Det är då viktigt att 
påpeka att studien genomfördes innan trafiken på busslinje 7 utökades68.        
 
 
 
 
 
    
 
 
   
 
  
           
 
   
 
 
 
  
 
      
 
    

 
68 Enligt "Vintertidtabell för busstrafiken i Växjö: 4 oktober 1999-16 april" så utökades busstrafiken till och från 
universitetet till kl 01.30 måndag-fredag och till kl 02.00 lördag 


