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Sammanfattning 
Växjöbostäder påstår att deras studentlägenheter utsätts för ett större slitage än 
vanliga lägenheter. Detta examensarbete har för avsikt att undersöka slitaget på 
Växjöbostäders studentlägenheter genom en enkätundersökning och en ekonomisk 
bedömning av olika ytskiktsmaterial.  

Den ekonomiska bedömningen gjordes med hjälp av en livscykelkostnadsanalys 
(LCC) för att få en uppfattning om materialens kostnad under en längre tidsperiod 
och för att se vilket alternativ som är mest kostnadseffektivt att välja. De ytskikt som 
analyserades var golv, väggbeklädnad och bänkskivor. Resultatet från LCC-analysen 
vägdes ihop med materialegenskaper för att få fram rekommenderade material att 
använda i Växjöbostäders studentlägenheter. 

I examensarbetet undersöks om studentlägenheter slits mer än vanliga lägenheter, hur 
studenter behandlar sina lägenheter, vilka material som är lämpligast att använda till 
ytskiktet i studentlägenheter och om informationen från Växjöbostäder angående hur 
man bör ta hand om sin studentlägenhet är tillräcklig.  
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Summary 
Växjöbostäder states that their student apartments suffer greater wear and tear than 
conventional apartments. This thesis intends to examine the wear of Växjöbostäders 
student apartments, by a questionnaire survey and by economic assessment of 
conducting different materials for surface layers. 

To get an idea of material costs over a longer period of time and to see which option 
is most cost effective an economic assessment was done by means of a life cycle cost 
analysis. The surface layers that was analysed were the flooring, the wall covering 
and the kitchen worktop. The results from the LCC analysis were weighed together 
with the material properties to provide suggestions on appropriate surface material to 
use in Växjöbostäders student apartments. 

The thesis also examines whether student apartments are more worn than regular 
apartments, how students treat their apartments, which surface materials that are 
appropriate to use in student apartments and if the information from Växjöbostäder 
about how to take care of the student apartment is sufficient. 
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Abstrakt 
Detta examensarbete undersöker slitaget i Växjöbostäders studentlägenheter genom 
att genomföra en enkätundersökning och att göra ekonomiska bedömningar av 
material för ytskikt.   

De ekonomiska bedömningarna görs med hjälp av livscykelkostnadsanalys (LCC) 
och de material för ytskikt som analyserades var golv, väggbeklädnad och bänkskiva.  

Examensarbetet undersöker också faktorer som kan påverka slitage. 

Nyckelord: Ytskikt, Studentlägenhet, LCC, Golvmaterial, Innerväggar, Bänkskiva, 
Byggnadsingenjör, Slitage, Beteende, Livscykelanalys, Ekonomi, Växjöbostäder 
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Förord 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Växjöbostäder AB. Examensarbetet 
består av 15 högskolepoäng och är en avslutande del av den treåriga 
ingenjörsutbildningen med inriktning byggteknik på Linnéuniversitetet i Växjö. 

Idén till rapporten var att Växjöbostäder upplevde att deras studentlägenheter slits 
mer än vanliga lägenheter och genom detta upprättades ett samarbete.     

Arbetet har varit uppdelat med att Henrik har ansvarat för skrivandet av rapporten 
och Sixten har ansvarat för litteratursökning av information. Arbetet med enkäten har 
skett gemensamt.   

Ett extra tack till: 

Vår akademiska handledare Kirsi Jarnerö, Linnéuniversitetet Växjö, för kritik och 
handledning genom arbetets gång. 

Vår företagshandledare Håkan Gustavsson, projektledare Växjöbostäder, för hjälp 
vid olika problem. 

Peter Sundqvist för hjälp vid olika frågor kring nyckeltal. 

 

 

 

Henrik Nilsson & Sixten Andersson 

Växjö, 15 juni 2015 

 
  



VII 

Innehållsförteckning 
1. INTRODUKTION ......................................................................................................... 1!

1.1 BAKGRUND OCH PROBLEMBESKRIVNING ............................................................................................... 1!
1.2 SYFTE OCH MÅL ..................................................................................................................................... 2!
1.3 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................... 2!

2. TEORI ............................................................................................................................. 3!
2.1 VAD ÄR EN STUDENTBOSTAD? ................................................................................................................ 3!
2.2 REGLER FÖR EN STUDENTBOSTAD .......................................................................................................... 3!
2.3 VAD STUDENTER PRIORITERAR ............................................................................................................... 4!
2.4 VÄXJÖBOSTÄDER ................................................................................................................................... 4!

2.4.1 Riktlinjer vid in- och avflyttning .................................................................................................... 4!
2.4.2 Besiktning och besiktningsprotokoll .............................................................................................. 5!
2.4.3 Slitage ............................................................................................................................................ 5!

2.5 MATERIAL .............................................................................................................................................. 6!
2.5.1 Golvmaterial .................................................................................................................................. 6!
2.5.2 Väggbeklädnad ............................................................................................................................ 10!
2.5.3 Bänkskivor och diskbänkar .......................................................................................................... 10!

2.6 EKONOMISK KALKYLMETOD, LIFE CYCLE COST (LCC) ....................................................................... 13!
2.7 NYCKELTAL .......................................................................................................................................... 14!

3. METOD ........................................................................................................................ 16!
4. GENOMFÖRANDE .................................................................................................... 17!

4.1 SLITS STUDENTLÄGENHETER MER ÄN VANLIGA LÄGENHETER? ............................................................ 17!
4.1 ENKÄT .................................................................................................................................................. 17!
4.2 OPTIMERING ......................................................................................................................................... 19!

5. RESULTAT OCH ANALYS ...................................................................................... 20!
5.1 SLITS STUDENTLÄGENHETER MER ÄN VANLIGA LÄGENHETER? ............................................................ 20!
5.2 VAD SLITS I VÄXJÖBOSTÄDERS STUDENTLÄGENHETER ........................................................................ 20!
5.3 ENKÄT .................................................................................................................................................. 21!

5.3.1 Bostadsområde och lägenhetstyp ................................................................................................ 21!
5.3.2 Boendetid och antal lägenheter ................................................................................................... 22!
5.3.3 Skick ............................................................................................................................................. 22!
5.3.4 Kvalitet ......................................................................................................................................... 24!
5.3.6 Samband mellan beteende, skick och kvalitet .............................................................................. 25!

5.4 OPTIMERING ......................................................................................................................................... 27!
5.4.1 Golvmaterial ................................................................................................................................ 27!
5.4.2 Innerväggar ................................................................................................................................. 27!
5.4.3  Bänkskiva .................................................................................................................................... 28!

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER .......................................................................... 29!
6.1 METODDISKUSSION .............................................................................................................................. 29!

6.1.1 Enkät ............................................................................................................................................ 29!
6.1.2 Optimering ................................................................................................................................... 29!

6.2 RESULTATDISKUSSION ......................................................................................................................... 30!
6.2.1 Slits studentlägenheter mer än vanliga bostäder? ....................................................................... 30!
6.2.2 Enkät ............................................................................................................................................ 30!
6.2.3 Optimering ................................................................................................................................... 30!
6.2.4 Golv .............................................................................................................................................. 31!
6.2.5 Innerväggar ................................................................................................................................. 31!
6.2.6 Bänkskivor ................................................................................................................................... 31!

REFERENSER ................................................................................................................. 32!
BILAGOR



 

 
 

 



 

1 
Andersson & Nilsson Andersson & Nilsson 

1. Introduktion 
Slitage är ett stort problem i svenska studentboenden. Det bidrar till onödiga 
reparationskostnader för bostadsbolagen vilket speglar sig i höga hyror eller 
vid eftersatt underhåll till sänkt boendestandard för studenterna.  

Växjöbostäder AB upplever stort slitage på sina studentlägenheter i Växjö 
och menar att genom att begränsa slitaget är det möjligt att uppnå ett 
kostnadseffektivare boende. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Att slitage är ett stort problem i studentbostäder visar en sammanställning 
gjord av SGS Studentbostäder i Göteborg. Nästan 20 % av hyran utgörs av 
reparationer och underhåll. (Studentbostadsföretagen, 2015) 

Det kommunägda bostadsbolaget Växjöbostäder AB äger cirka 10500 
lägenheter varav 2300 av dem är studentbostäder (Växjöbostäder, 2015). De 
upplever att studentbostäder slits mer än ordinarie lägenheter vilket är ett 
bekymmer och resulterar i onödiga reparationskostnader. Kostnaderna för 
reparationer drabbar i sin tur studenterna i form av högre hyror. En billigare 
hyra skulle bidra till en bättre ekonomi för studenter.  

Sker det fler åtgärder i studentlägenheter än vanliga lägenheter? Hur kan 
studentbostäder slitas mer än andra lägenheter och vilka material fungerar 
bäst med hänsyn till slitage i studentbostäder? Vad är utsatt i en 
studentbostad, det vill säga vad repareras onödigt ofta? Hur länge bor en 
student i sin lägenhet? Tar studenter hand om sina lägenheter bättre om de 
anser att lägenheten är i bra skick och ytskikten har god kvalitet? Vilka 
materialval blir kostnadsmässigt fördelaktiga på lång sikt? 

Enligt Professor Roland Kiessling finns det flera exempel på hur material 
som är dyrare vid inköpstillfället visar sig vara det billigaste när kostnaden 
slås ut över hela livslängden, (Kiessling 1990). När ett materialval görs 
bestäms det utifrån hur materialets fysikaliska egenskaper uppfyller de 
önskade tekniska kraven för den tilltänkta användningen av produkten. Om 
dessa krav är uppfyllda är inköpskostnaden för materialet ofta en avgörande 
faktor. I många fall tillkommer det kostnader som är beaktansvärda i 
förhållande till inköpspriset under materialets livslängd som till exempel 
drift, underhåll och reparationer. Det innebär att inköpskostnaden ofta ger en 
missvisande kostnadsbild då dyrare och tekniskt mer tillfredställande 
material åsidosätts, fastän de kan ge lägre underhållskostnader och ha en 
längre livslängd. 
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1.2 Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheter för ett minskat 
invändigt slitage i Växjöbostäders studentbostäder.  

Mål med examensarbetet är att kunna svara på: 

• Om studentlägenheter slits mer än vanliga lägenheter 

• Vilka ytskikt som är mer utsatta i en studentbostad och vad som repareras 
onödigt ofta 

• Vilka material som är lämpligast att använda i studentlägenheter ur 
slitage- och kostnadssynpunkt 

• Hur studenterna behandlar sina lägenheter 

• Om studentlägenheter i bra skick och med god kvalitet uppmuntrar 
studenter att sköta om sin studentlägenhet 

• Om informationen från Växjöbostäder angående hur man tar hand om sin 
studentlägenhet är tillräcklig  

• Undersöka omsättningen av hyresgäster i studentboenden och 
studenternas attityder med avseende på deras boende 

1.3 Avgränsningar 

Jämförelsen av olika materialval tar hänsyn till olika aspekter som kostnad 
och levnadslängd för att kunna presentera det bäst lämpade förslaget på 
materialval för Växjöbostäder. Ingen hänsyn kommer att tas till 
bostadshusens konstruktion, installationer eller energieffektivitet. I analysen 
bortses det från reparationer då detta kräver en större kunskap om vad som 
går sönder och när. Däremot tas hänsyn till underhållet, vilket innebär att 
materialen behandlas i förebyggande syfte. I den genomförda analysen av 
livscykelkostnader tas ingen hänsyn till reparationskostnader eller 
kalkylränta. Endast materialval för golv, väggar och bänkskivor har 
undersökts.  

Enkätundersökningen som genomförs berör bara studenter som hyr en 
studentbostad av Växjöbostäder. Detta för att bland annat kunna kartlägga 
möjliga skillnaderna i grad av slitage bland de olika studentbostadsområdena 
i Växjö.  
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2. Teori 

2.1 Vad är en studentbostad? 

Förklaring enligt Studentbostadsföretagen: 

”En studentbostad är en bostadslägenhet för person inskriven vid 
studiemedelsberättigande eftergymnasial utbildning. Studentbostaden skall 
upplåtas med hyresrätt och på villkor om begränsad besittningsrätt, vilken 
är kopplad till hyresgästens fortsatta studier.” (Studentbostadsföretagen 
2015). 

Enligt Studentbostadsföreningen är boendetiden för en studentbostad i snitt 
2 år vilket innebär att det blir en hög omflyttning. Omflyttningen är förtätad 
kring starten av höstterminen då många utbildningar sätter igång, hälften av 
alla studentbostäder får nya inneboenden vid den här tiden av året. Under 
denna period blir det ett högt slitage på studentbostäderna 
(Studentbostadsföretagen 2015). 

Studentbostäders förvaltningskostnad är hög jämfört med vanliga bostäder. 
Den ungefärliga kostnaden för förvaltningen av en studentetta på 25 m! 
ligger i snitt på 5000 kr mer per år än för en normal bostadsrätt. Enligt 
Studentbostadsföreningen går hela 5 % av hyran i en studentbostad till 
reparationer och underhåll samtidigt som motsvarande siffra för en normal 
bostad är 2 % (Studentbostadsföreningen 2015). 

2.2 Regler för en studentbostad 

I en studentbostad med en BOA på högst 35 m! får enligt (Boverkets, 2015) 
utrymmena för daglig samvaro, sömn och vila samt matlagning finnas i 
samma rum. Dessa utrymmen får överlappa varandra vilket gör att 
lägenheten enkelt kan förminskas utan att förlora lägenhetens funktion. Då 
dessa funktioner inte kräver någon rumsavdelning och rummet för 
matlagning inte behöver fönster ut i det fria så räcker det med ett fönster i 
studentboendet. 

För en grupp studenter som har en personlig bostad tilltänkt för en person, 
får rum för daglig samvaro, rum för personlig hygien och rum för 
matlagning, föras ihop som gemensamma utrymmen. De delade utrymmena 
skall vara stora nog för att utjämna de begränsningar som finns i den 
personliga bostaden (Boverket, 2015).  

• Rum för personlig hygien skall finnas i nära koppling till den 
personliga bostaden och på samma plan som den personliga 
bostaden.  
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• Det får max vara tre personliga bostäder som delar på ett rum för 
personlig hygien. 

• Rum med inredning och utrustning för matlagning får inte delas på 
fler än tolv personer, (Boverket 2015). 

2.3 Vad studenter prioriterar  

I en intervjustudie, (Dalholm 2013) fick studenter svara på ett antal frågor 
angående deras boende. Studien behandlar vilka aspekter som är viktiga för 
studenter i frågan om boende så som ekonomiska förutsättningar, hur de vill 
bo, och hur de utifrån sitt nuvarande boende och situation vill förändra sitt 
boende. När studenterna fick rangordna de aspekter de prioriterar om de idag 
fick välja en ny bostad visade det sig att hyran skulle vara högsta prioritet. 
På andra plats hamnar bostadens standard och på tredje plats bostadens 
storlek. Det som de allra flesta ville förbättra i sina bostäder var köket, både 
genom att öka ytan men även specifikt öka bänkytan. Studenterna vill även 
ha full frys, ugn, bättre köksfläkt och generellt högre standard på vitvarorna. 
I samband med önskan om större kök så kunde badrummets yta minskas.  

2.4 Växjöbostäder 

Växjöbostäder är ett kommunalt bostadsbolag som kom till när före detta 
Hyresbostäder och före detta Växjöhem slogs ihop. Växjöbostäder har 
ungefär 10500 lägenheter och är ett av de 15 största bostadsbolagen i 
Sverige. Växjöbostäder har cirka 2300 studentlägenheter, (Växjöbostäder 
2015) 

2.4.1 Riktlinjer vid in- och avflyttning  

Det är viktigt att avflyttande och inflyttande hyresgäster känner sig rättvist 
och professionellt behandlade. Därför använder Växjöbostäder sig av 
riktlinjer för in- och avflyttning som SABO och Fastighetsägarna har tagit 
fram tillsammans. Avsikten med riktlinjerna är att minska 
förvaltningskostnaderna i samband med reparationer vid avflyttning och på 
så sätt minska slitage. I riktlinjerna finns även information om hur en 
besiktning genomförs samt förtydligande för vad som är normalt respektive 
onormalt slitage. Här förtydligas även vad hyresgästen får göra i sin 
lägenhet och var gränsen går för ägar- och underhållsansvaret. Viktigt att 
komma ihåg är att hyresvärden har underhållsansvaret för lägenheten och 
hyresgästen har vårdplikt.  
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2.4.2 Besiktning och besiktningsprotokoll 

Besiktning är ett verktyg för att bedöma lägenhetens skick i samband med 
in- och avflyttning. Hyresvärden får då veta hur lägenhetens skick är, detta 
för att känna till om lägenheten är städad och vilka reparationer som behöver 
göras direkt eller på sikt. Vid besiktning kan hyresvärden även konstatera 
om den avflyttande hyresgästen ska betala ersättning för skador på 
lägenheten.  Den inflyttande hyresgästen får i sin tur vetskap om lägenhetens 
skick så att inte hyresvärden kräver hen på ersättning för skador som 
orsakats av tidigare hyresgäst.  

Hur själva besiktningen går till finns det inga regler för. Ett vanligt scenario 
är att hyresvärden besiktigar lägenheten tillsammans med den avflyttande 
hyresgästen, men ibland kan även den inflyttande hyresgästen närvara. 
Ibland besiktigar den avflyttande hyresgästen själv och sedan utförs en ny 
besiktning av hyresvärden tillsammans med den inflyttande hyresgästen.  

Det som antecknas i ett besiktningsprotokoll är skicket på golv och väggar 
samt utrustningen i kök och badrum, (Fastighetsägarna 2012). Om 
hyresgästen gjort el- eller rörinstallationer ska det kontrolleras att de är 
fackmässigt utförda. Ett exempel på det är att eluttag i badrum eller ovanför 
diskbänk måste vara jordade. Även om de är fackmässigt utförda har 
hyresvärden rätt att besluta om installationer ska tas bort för att ha en 
enhetlig standard i sina lägenheter.  

2.4.3 Slitage  

Att ett ökat slitage leder till högre förvaltningskostnad är inget nytt och för 
att få en överblick har Växjöbostäder valt att dela upp slitaget i normalt 
respektive onormalt slitage. 

Vid normalt slitage ansvarar hyresvärden för underhåll och reparationer i 
lägenheten. Genom ålder och bruk försämras skicket på lägenheten, därför 
ska hyresvärden med jämna mellanrum se till att vanliga reparationer och 
underhåll utförs. Om hyresgästen orsakar onormalt slitage kan hyresvärden 
kräva hyresgästen på ersättning för skadorna. Till exempel rökning inomhus 
bidrar till skador som behöver åtgärdas. Detsamma gäller fettfläckar 
orsakade av hyresgästen, vilket ses som ett onormalt slitage. Normalt slitage 
är sådant som kommer med ett normalt nyttjande och onormalt slitage är 
sådant som tillkommer genom vårdslöshet. 

Hyresvärden har även rätta att kräva betalt för merkostnaden för en 
reparation. Till exempel om hyresgästen har förstört tapeten på en vägg och 
tapeten inte längre finns i sortimentet kan hyresvärden kräva ersättning för 
tapetsering av hela rummet. Ett annat exempel är om hyresgästen orsakat 
skador på golvet som inte kan underhållas genom slipning debiteras 
hyresgästen för merkostnaden för att byta ut hela golvet. 
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Växjöbostäder utför vissa underhållande åtgärder med jämna tidsintervaller 
även om det inte alltid behövs. Behövs materialet däremot bytas ut innan 
den beräknade tidsperioden för underhåll börjar ett nytt tidsintervall efter 
bytet.  

Följande åtgärder utför Växjöbostäder med jämna tidsintervall 
(Växjöbostäder 2015): 
• Vägg: tapetsering 13 år 
• Vägg: målning 13 år 
• Golvmatta: byte 20 år 
• Golv parkett: slipning 20 år 
• Målade köksluckor: målning 13 år 

2.5 Material 

Vid val av invändiga material finns det en del krav och önskemål. 
Egenskaper som oftast väger tungt vid materialval är utseende, rengörbarhet, 
ljud- och värmeisolering. För att sammanfatta dessa egenskaper i ett begrepp 
som till stor del behandlar önskemålen för det valda materialet används 
ordet Kvalitet, (Burström 2011, s.524). Detta begrepp är till stor del 
beroende av mer eller mindre subjektiva avvägningar. Vilket material som 
väljs beror på kraven som ställs på funktionen vilket varierar från lokal till 
lokal. 

2.5.1 Golvmaterial 

Marknaden idag erbjuder ett brett utbud av olika golvmaterial och utbudet 
växer hela tiden. För att kunna orientera sig har materialen delats in i olika 
kategorier som mjuka, halvhårda och hårda golvmaterial, (Hemgren, 
Wannfors 2012, s.181). Bara under det senaste årtiondet har en avsevärd 
förändring skett kring nya infallsvinklar som städbarhet, allergiska problem 
och emissioner samt utveckling av nya polymera golvmaterial. Detta har i 
sin tur påverkat användandet av olika typer av golvmaterial. 

Vanliga krav som ställs till exempel på golv kan vara halksäkerhet, 
motståndsförmåga mot nötning, värmebehaglighet, stegljudsisolering och 
rengörbarhet. Det går inte samtidigt att uppfylla alla krav fullt ut då de flesta 
krav står i motsats till varandra. Ett exempel på det är halksäkerhet och 
rengörbarhet, vilket innebär att de flesta val av golvmaterial blir en 
kompromiss, (Burström 2011, s.505). 

2.5.1.1 Parkettgolv 

Ursprungligen bestod ett parkettgolv av mindre bitar av massivt trä som 
lades i ett bestämt mönster. Med tiden ersattes till stor del det massiva träet 
med lamellkonstruktioner, se Figur 1, vilket innebär att golvet är uppbyggt 
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av flera skikt. Ett exempel på en uppbyggnad av lamellparkett är under- och 
mellanskikt av barrträ plus ett övre slitskikt av ädelträ. Det övre skiktet är 
ofta cirka 4 millimeter tjockt. Anledningen till övergången till 
lamellkonstruktioner är att minska golvets fuktrörelser men även att man 
sparar dyrbart virke. Parkettgolv behöver underhållas ungefär vart 15e år 
genom slipning och lackning, då lacken är det som skyddar mot nötning och 
fläckar, (Burström 2011, s.506). 

 
Figur 1: Parkettgolv. 

2.5.1.2 Linoleum  

Linoleum tillverkas i första hand av bindemedel samt trä- eller korkmjöl. 
Utöver detta tillsätts en hel del mineraliska fyllmedel i form av 
kalkstensmjöl och färgpigment. Denna massa valsas sedan ut till mattor och 
förvaras i torkkammare under två till sex veckor för att härdas. Sedan får 
mattorna en ytbehandling, ofta av polyuretanlack. En linoleummattas 
härdning slutar inte efter tillverkningsprocessen utan den blir hårdare med 
åren. Ett linoleumgolv går att få i flera olika färger och mönster, se Figur 2. 

Linoleum är ett sprött material och är känslig för fukt vilket gör att 
linoleumgolvet sväller vid långvarig kontakt med väta. Ytbehandlingen som 
applicerades vid tillverkningen måste underhållas mellan en till två gånger 
per år för att materialet ska hålla. När ytskiktet på ett linoleumgolv slits 
bildas det ett fint damm som bland annat innehåller ytspänningsnedsättande 
ämnen som kan skapa problem för människors slemhinnor, (Burström 2011, 
s.508-509). 

 
Figur 2: Linoleumgolv. 
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2.5.1.3 Plastmatta 

Tillverkning av plastgolv sker genom att mjukningsmedel, stabilisatorer, 
fyllnadsmedel och pigment blandas tillsammans med ett bindemedel. 
Gemensamt för de flesta golvmaterial av plast är att de har polyvinylklorid 
(PVC) som bindemedel.  

Plastmattor tillverkas både som homogena och heterogena golv. De 
homogena golven, se Figur 3, består av en enda massa och därför är färgen 
och mönster genomgående. Heterogena golv är skiktade och tillverkas 
genom att en plastmatta beläggs med genomskinligt skikt av PVC som ger 
mattan dess i allmänhet goda kvalitet. PVC-mattor har mycket låg 
genomsläpplighet av vattenånga så om det läggs på fuktiga underlag som 
betonggolv finns risk för mjukgörarvandring. Det vilket innebär att fläckar 
kan ”vandra” ner i plasten och går därmed inte att tvätta bort, (Burström 
2011, s.509-510). 

Plastmattor är känsliga mot nötning och därför är det mindre lämpligt att 
användas i exempelvis hallen där sådant slitage är stort. Det är även mindre 
lämpligt att lägga plastmatta i kök då eventuella stänk av varm olja eller 
kokande vatten gör märken i golvet. Golvmaterialet är även känsligt för flytt 
av tunga möbler som orsakar repor. Den låga genomsläppligheten av vatten 
gör dem utmärkta att använda i badrum, (Hemgren, Wannfors 2012, s.186). 

 
Figur 3: Plastgolv. 

2.5.1.4 Laminatgolv 

Laminatgolv, se Figur 4, är hopskarvade skivor som är uppbygga av tre 
skikt. Skiktet i mitten kalls för kärnmaterial och består av spånskiva eller 
MDF-skiva. Det undre skiktet består av kontralaminat och kallas även för 
balansskikt eftersom det gör att golvet inte buktar sig vid fuktvariationer. 
Det översta skiktet består av impregnerade och sammanpressade pappersark 
vars yta täcks av ett genomskinligt slitskikt av melanin.   
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Laminatgolv är kända för sin stora slitstyrka och är anledningen till varför 
de ofta används i offentliga miljöer. Den stora nackdelen med laminatgolv är 
att skarvarna är väldigt känsliga för fukt. Om fukt kommer in i skarvarna 
kan det leda till deformationer. Därför lämpar det inte sig att ha laminatgolv 
i badrum (Burström 2011, s.510-511). Även om laminatgolv enbart är 7-8 
mm tjocka är det så pass värmetåligt att inte ens cigarrettglöd ger märken, 
(Hemgren, Wannfors 2012, s.193). 

 

 
Figur 4: Laminatgolv. 

2.5.1.5 Keramiska plattor 

Keramiska plattor är indelade i klinker- och kakelplattor. Klinkerplattor, se 
Figur 5, har mycket låg fuktupptagning och produceras genom att en fet lera 
bränns vid hög temperatur. Kakelplattor bränns vid lägre temperatur då de 
tillverkas av andra leror som inte klarar av lika höga temperatur. 
Kakelplattor absorberar lätt vatten vilket innebär att de alltid glaseras.  

Gemensamt för de keramiska plattorna är att de ofta används där det ställs 
krav på tålighet mot vätskor, smuts och mekanisk åverkan, (Burström 2011, 
s.512). Det underhåll som kan behövas är att laga fog som släppt, åtgärda 
spruckna plattor eller plattor som lossnat. Om man tappat något så att en 
platta går sönder behövs enbart den trasiga plattan bytas, (Hemgren, 
Wannfors 2012, s.182). 

 
Figur 5: Klinkergolv. 
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2.5.2 Väggbeklädnad 

Syftet med en väggbeklädnad är att den ska skydda eller försköna en 
väggyta. När väggbeklädnad väljs är det förutom att välja en tilltalande 
design också viktigt att uppfylla de ställda funktionskraven för rummet. Till 
exempel i badrum är det lämpligt att använda sig av material som står emot 
fukt och i kök att använda sig av en blank yta för att os från spis och häll 
inte ska fästa.  

2.5.2.1 Tapet 

Den vanligaste typen av tapet är papptapet som limmas fast direkt på 
väggen. Papptapeter finns i alla möjliga färger och mönster vilket innebär att 
den inte ska målas. Andra vanliga typer av tapeter är glasfiberväv och 
strukturtapet. Dessa tapeter målas så att det bildar ett mönster i den målade 
ytan. Vid renovering rivs alltid det gamla lagret tapet ner innan man limmar 
fast det nya lagret, (Hemgren, Wannfors 2012, s.208). 

2.5.2.2 Målning 

Ett relativt billigt alternativ för att skydda och försköna väggarna är målning 
då färgen bildar ett skyddande skikt och innehåller pigment som döljer 
underliggande ytan. En målning görs vanligtvis i tre steg som är spackling, 
målning med grundfärg och målning med täckfärg. Underlagets egenskaper 
spelar stor roll för målningsresultatet. Fuktiga eller smutsiga underlag gör att 
färgen riskerar flagna eller spricka. Vid renovering målar man över det 
gamla lagret färg, vilket innebär att man inte river ner det gamla lagret, 
(Burström 2011, s.434-435). 

2.5.3 Bänkskivor och diskbänkar 

En bänkskiva spelar stor roll för funktion och estetik i ett kök. De ska vara 
oerhört tåliga vid användning samtidigt som de gärna får vara estetiskt 
tilltalande. Det finns ett brett utbud och få ytskikt går att få i så många olika 
material som bänkskivan. De vanligaste bänkskivorna görs av trä, laminat, 
sten, kompositmaterial och rostfri plåt.  

Gemensamt för många förekommande typer av bänkskivor, såsom laminat 
eller rostfritt, är att de slits hårt i köken i studentboenden, (Morehed 2015). 
Detta beror på okunskap, hur studenter beter sig och hanterar ett kök. Att 
ställa en het stekpanna på laminatskiva ger rejäla brännmärken och utförs 
samma handling på en rostfri skiva blir det bucklor på grund av värmen, 
eller den kan också få brännmärken.  
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2.5.3.1 Träskiva 

Träskivor är vanliga men inte särskilt praktiska på grund av känslighet mot 
fukt under längre tid. De ändrar färg, blir ojämna och i värsta fall lossnar 
limningen i fogarna. För att minska fuktkänsligheten bör skivan oljas in med 
jämna mellanrum och dessutom torkas av så fort vatten blir liggande, vilket 
det finns risk för framförallt där skivan gränsar mot diskhon. Träskivan ger 
ett varmt estetiskt intryck, se Figur 6, men är som sagt inte särskilt praktiska, 
(Hemgren, Wannfors 2012, s.229). 

 
Figur 6: Träbänkskiva. 

2.5.3.2 Laminat 

En laminatskiva, se Figur 7, är motståndskraftigare mot fukt än vad en 
träskiva är. Ljusa laminatskivor skivor är dock extra känsliga mot färgstarka 
matvaror som tomatketchup, rödbetor och bär. I värsta fall ger de fläckar 
som tränger ner i skivan och inte går att få bort. Laminat tål inte heller att 
man skär med kniv direkt på den då det blir repor. Reporna går att slipa bort 
med ett fint sandpapper men då blir skivan ännu mindre tålig och mönstret 
kan också förändras, (Hemgren, Wannfors 2012, s.229). 

 
Figur 7: Laminatbänkskiva.  
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2.5.3.3 Sten 

Bland bänkskivor i sten är det stensorterna granit, se Figur 8, och marmor 
som är dominerande på marknaden. Marmor var förr vanligt i kök men 
användandet har minskat på grund av dess negativa egenskaper, som till 
exempel att materialet är poröst vilket gör att det kan suga åt sig vätska och 
ge märken som inte går att få bort. Granit däremot är en hård stensort med 
mycket små porer vilket hindrar kapillärsugning av vätska, vilket bidrar till 
att en granitskiva kan hålla sig fräsch under längre tid, (Hemgren, Wannfors 
2012, s.229). 

 
Bild 8: Stenbänkskiva av granit. 

2.5.3.4 Kompositmaterial 

I diskbänkar av kompositmaterial är ofta skivan och diskhon tillverkad i ett 
stycke utan fogar, se Figur 9. Dessa kan till stor del fås i praktiskt taget 
vilket utförande och färg som helst. Kompositmaterialet är ett helt porfritt 
blandmaterial vilket gör att fukt, smuts och bakterier är lätt att tvätta bort. 
Materialet är däremot känsligt mot höga temperaturer och är dyrt, 
(Hemgren, Wannfors 2012, s.229). 

 
Figur 9: Bänkskiva av kompositmaterial. 

2.5.3.5 Rostfri plåt 

En diskbänk i slät eller präglad rostfri plåt är det absolut vanligaste 
alternativet för diskbänkar och finns som heltäckande och infällningsbara 
alternativ, se Figur 10. En diskbänk i rostfri plåt blir naturligt repig och så 
småningom uppstår ett jämt mönster av repor som kallas för patina.   
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På 1980-talet lanserades den präglade plåten som ansågs skulle minska 
synliga repor, med tveksamt resultat då de är svårare att rengöra. Rostfri plåt 
är tålig mot vätskor men blir repig och bucklig om man ställer varma kärl på 
den, (Hemgren, Wannfors 2012, s.230). 

 
Figur 10: Diskbänk i rostfri plåt. 

2.6 Ekonomisk kalkylmetod, Life Cycle Cost (LCC) 

Byggnadsinvesteringar bör i allmänhet bedömas långsiktigt på grund av de 
ofta inte går att göra om hur enkelt som helst, eftersom de är stationära och 
därför har ett begränsat andrahandsvärde. Det är klokt att utföra ekonomiska 
bedömningar för alla de utgifter som kan uppstå under en investerings 
livslängd för att på så sätt fastställa det mest ekonomiskt lönsamma 
alternativet. Ett sätt att göra det är genom en livscykelkostnadsanalys (LCC), 
(Gluch 2014). Det finns flera alternativ på livscykelanalyser är LCC och ett 
av dem är LCA (Life Cycle Assessment). Då LCC tar upp den ekonomiska 
synvinkeln väger LCA in hur livscykeln är ur ett miljöperspektiv. 
Smörjmedel är till exempel en försumbar kostnad för en mekanisk 
anordning, men är ganska skadligt ur miljöperspektiv. LCC tar därför upp 
kostnadsaspekterna även om de är oviktiga i ett miljöperspektiv, (Heijungs 
& Settanni & Guinée 2012). LCC och LCA är etablerade metoder som 
används för att utvärdera livscykelkostnaden och livscykel miljöpåverkan 
men relativt få studier integrerar både LCA och LCC i sin analys. Vid LCC 
är oftast byggfasen den dominerande kostnaden och vid LCA är oftast 
driften dominerande på grund av att den tar hänsyn till energi och utsläpp av 
växthusgaser, (Islam et al 2014). Att utföra båda analyserna innebär 
dubbelarbete i datainsamlingen vilket gör det till en omständlig process. Det 
finns en metod, MFCA och står för Material Flow Cost Accouning som ska 
fungera som ett band mellan de båda livscykelanalyserna. MFCA innebär en 
omfattande flödesmodell av de miljömässiga och ekonomiska 
konsekvenserna med syfte att förbättra material ur dessa aspekter, (Bierer 
&Götze & Meynerts & Sygulla 2013) 

“LCC står för ”livscykelkostnad” (Life Cycle Cost). Livscykelkostnaden är 
totalkostnaden för en viss utrustning under hela dess livslängd, från att den 
installeras till att den slutligt tas ur bruk eller man gör sig av med den.” 
(Energimyndigheten 2011) 
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En LCC-analys ska ge en överblick av materialets kostnad under hela dess 
livslängd och en uppskattning av det tänkta materialets livslängd. Syftet med 
analysmetoden är att förse beslutsfattare med underlag till beslut om 
materialval som är någorlunda kvalitativt. Med hjälp av metoden blir det 
möjligt att enklare välja det material som ger den lägsta kostnaden över tid. 
Till exempel kan ett visst golvmaterial ha ett högt inköpspris men på grund 
av låga kostnader under livslängden kan det bli det alternativt som är mest 
kostnadseffektivt. När en LCC-analys utförs är det väldigt viktigt att alla 
kostnader som tas med i beräkningen redovisas, (Blanchard 2004, s.438). 

Problem som kan uppkomma vid den här sortens ekonomiska bedömningar 
är att kostnader uppkommer vid olika tillfällen, det kan förekomma 
prisändringar och det kan även vara svårt att jämföra värdet på kostnader på 
grund av inflation. Det innebär att kostnader som beräknas i början av 
kalkylen inte är värda lika mycket längre fram i kalkylen. Lösningen på 
detta är att utgifterna jämförs oberoende när utgifterna uppkommer och 
sedan beräkna om med en kalkylränta. Genom att framtida kostnader 
”nedvärderas” så de förhåller sig till den tänkta inflationen blir resultatet mer 
tillförlitligt. Ofta används en generell kalkylränta som bestämts för att gälla 
för en bestämd tidsperiod. (Gluch 2014) 

Metoden innebär viss risk och osäkerhet, eftersom man försöker förutspå 
framtiden. Därför är resultatet av en LCC-analys endast lika tillförlitlig som 
de antaganden analysen är baserad på. För att resultatet ska bli så tillförlitligt 
som möjligt är det viktigt att antagandena är noga avvägda med avseende 
förändringar som kan ske i framtiden och kan påverka resultatet, (Flanagan 
1989, s.70-71) 

Man kan förbättra analysen genom att analysera inspektionsmetoderna, alla 
tänkbara reparationsalternativ och effekter av åldrande, (Frangopol & Lin & 
Estes 1997). I en studie med armerade T-balkar i betong tas det till exempel 
hänsyn till korrosionsskador på balken som en effekt av åldrande. För att 
utveckla designmodeller för livscykelanalysen krävs det därför noggrann 
analys av materialets tekniska egenskaper eftersom det kan ha stor inverkan 
på slutresultatet. För att uppskatta sannolikheten för skador kan Bayes sats 
eller Bayes teorem användas som är en sats i sannolikhetsläran och används 
för att förenkla beräkningar som innefattar betingad sannolikhet. Genom att 
använda Bayes sats kan man ta hänsyn till reparationskostnader och på så 
sätt få ett objektiv analys. I detta examensarbete har det dock inte tagit 
hänsyn till Bayes sats.  

2.7 Nyckeltal 

Nyckeltal är ett begrepp som kan definieras på olika sätt. Gemensamt för 
alla definitioner är att det består av ett tal och ger komprimerad information 
samt kan ses som ersättare eller komplement till den rapportmängd som 
nyckeltalen komprimerar. Nyckeltal bestäms genom att betrakta specifika 
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egenskaperna hos varje parameter och spelar stor roll vid förvaltning 
eftersom de kan användas vid mätning, utvärdering och utnyttjande av 
ekonomiska resultat, (Jähn 2009). Syftet är att bidra till att en stor del av 
information koncentreras och på så sätt blir lättare att förstå samt att det 
verkliga budskapet ska uppfattas tydligare. Användare utan särskilt stor 
förmåga att ta in och utnyttja information kan därför ha lättare förstå 
information presenterad med nyckeltal. Vid en stor mängd information finns 
det också en stor skillnad mellan hur mycket som ges och hur mycket som 
uppfattas av läsaren. Här spelar nyckeltal en viktig roll genom att 
komprimera utan att syftet med den givna informationen går förlorad, 
(Mossberg 1977). 

I detta examensarbete har nyckeltal används som ett hjälpmedel till 
kostnadsberäkningar i samband med lägenhetsreparationer. Nyckeltalen som 
används har tagits fram i mars 2014 och är baserade på material- och 
arbetskostnader inklusive moms och administration, (Sundqvist 2014, s.3). 
Den genomsnittliga arbetskostnaden är 460 kronor/timme. 
Tidsuppskattningar för hur lång tid vissa arbeten tar och fullständig lista 
med nyckeltal finns i Bilaga 2.   
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3. Metod 
Information har tagits fram genom litteraturstudier, kurslitteratur och från 
muntliga källor. Vilka ytskikt som skulle undersökas närmare i 
studentlägenheterna bestämdes i samband med studiebesök till 
Växjöbostäders fastigheter och i samråd med förvaltare.  

En modell för att beräkna den ekonomiska lönsamheten för olika ytskikt 
togs fram. Modellen är baserad på alla kostnader under materialets livslängd 
sedd över en längre tidsperiod. Modellen som används i detta examensarbete 
baserar sig på en livscykelanalys (LCC). Teknisk information om 
materialets praktiska egenskaper vägdes sedan in, i valet av material. 

En kvantitativ enkätundersökning har genomförts bland studenter som hyr 
ett studentboende för att få reda på mer om deras vanor, beteende och 
attityder angående boende. 
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4. Genomförande 

4.1 Slits studentlägenheter mer än vanliga lägenheter? 

För att ta reda på om studentbostäder slits mer än vanliga lägenheter i 
Växjöbostäders bostadsbestånd har statistik från före detta Hyresbostäder 
AB studerats. Statistiken sträcker sig över 2007-2013 och jämför antalet 
måleri- och golvarbeten mellan studentlägenheter och vanliga lägenheter. 
Med antal utförda arbeten menas reparationer plus de åtgärder som utförs 
med jämna mellanrum, det vill säga att golvet byts efter 20 år och målade 
ytor målas om efter 13 år. Antalet utförda arbeten räknas per utrymme vilket 
inkluderar hall, vardagsrum, kök och så vidare. 

4.1 Enkät 

Den genomförda enkätstudien är en kvantitativ internetbaserad 
undersökning och som riktar sig till boende på Växjö campus som hyr en 
studentlägenhet av Växjöbostäder. Den publicerades på det sociala nätverket 
Facebook under perioden från 21 april till 27 april 2015 och hade 139 
svarande. För att nå ut till boende på campus delades enkäten i olika grupper 
och sidor på Facebook som Linnéstudenterna, Växjöteknologerna och 
EHVS. Enkätens syfte är att bilda en uppfattning om bland annat 
studenternas boendeattityder och beteende med avseende till 
lägenhetsunderhåll. Enkäten är skapad genom Google Sheets och lagrades 
med Google Drive. I Figur 11 visas inbjudan till enkätstudien som lades upp 
på Facebook. 

 
Figur 11: Inbjudan till enkäten. 
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Enkäten bygger på frågor som ska svara på frågeställningarna hur ofta en 
student byter lägenhet i snitt och om studenter behandlar sina lägenheter 
bättre om de anser att materialen i lägenheten är i bra skick och av god 
kvalitet. Samt om det finns samband mellan hur studenter sköter sin 
studentlägenhet när de anser att lägenheten är i bra skick och materialen i 
lägenheten är av god kvalitet. Alla frågor som ställdes går att se i Tabell 1. I 
Bilaga 1 finns hela boendeenkäten i dess originalutförande.   

Tabell 1: Frågor till boendeenkäten. 

Kategori Fråga 

Dessa frågor ställdes för att se vilka 
studentbostadsområden de svarande 

representerar och vad snittboendetiden för 
studentlägenheterna är. Svaren var 

uppbygda av olika alternativ. 

1. Vilket område på campus bor du i? 

2. Vilket sorts studentboende har du? 

3. Hur länge har du bott i en 
studentlägenhet? 

4. Hur många studentlägenheter har du 
bott i under din studietid? 

Dessa frågor ställdes för att ge svar på 
vilket skick studenterna anser att de olika 
ytskikten är i. Svaren rangordnades på en 
skala 1-5 där 1 är utmärkt och 5 är uselt. 

5. Vilket skick är golvet i din 
studentlägenhet? 

6. Vilket skick är väggarna i din 
studentlägenhet? 

7. Vilket skick är bänkskivan i ditt kök? 

Frågor som ska ge svar på om studenterna 
anser att ytskikten är av god kvalitet eller 

ej. Svarsalternativen är ja eller nej.  

 

8. Anser du att golvmaterialet i din 
studentlägenhet är av god kvalitet? 

9. Anser du att innerväggarna i din 
studentlägenhet är av god kvalitet? 

10. Anser du att bänkskivan i ditt kök är av 
god kvalitet? 

Dessa frågor ska ge svar på hur 
studenterna behandlar sin studentlägenhet 
och om informationen hur man tar hand 
om en lägenhet är tillräklig. På fråga 11 

rangordnades svaren på en skala 1-5 där 1 
är utmärkt och 5 är uselt. På fråga 12 är 

svarsaltenativen ja eller nej. 

11. Hur väl tar du hand om din 
studentlägenhet? 

12. När du flyttade in i din lägenhet, fick 
du då information hur du skulle ta hand 

om din studentlägenhet? 
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4.2 Optimering  

En LCC-analys genomförs för att fastställa den materielinvestering som är 
lönsammast över tänkt livslängd. Efter LCC-analysen vägs materialens 
tekniska egenskaper in för att så objektivt som möjligt kunna ge förslag på 
det material som är bäst lämpat ur slitagesynpunkt och kostnadseffektivast 
på lång sikt. Värdena till materialberäkningen kommer från sektionsdata och 
nyckeltal som går att se i Bilaga 2. Dessa värden innefattar vad olika 
material kostar där materialpris, egna maskiner, centraladministration och 
utfört arbete är inräknat.  

I LCC-beräkningen för golvmaterial har nyckeltal för kostnader och tider för 
ytskiktens livslängd används och de material som har analyserats är parkett, 
linoleum, plastmatta, laminat och klinker. Det tas hänsyn till kostnader för 
material och montage, underhåll samt slutligen rivningskostnaden. Även vid 
LCC-beräkning för innerväggarna har nyckeltal för kostnader och tider 
används. Alternativen som analyserats är målning och tapetsering. Målning 
har ingen kostnad för rivning eftersom man målar över det förra skiktet och 
beräkningen är gjord för ett vardagsrum på 14 m!. Vid användandet av 
nyckeltalen för innervägg räknas målning av tak in. För bänkskivor hittades 
inte några uppgifter om rivning så därför har samma kostnader och tider 
används för rivning och montering för att få en uppfattning om hela 
livscykeln. Materialen som analyserats är trä, sten, laminat, komposit och 
rostfri plåt. Träskivans livslängd har antagits vara 25 år, vilket är en 
uppskattning som grundar sig i det generellt stora slitaget. Vid laminat har 
livslängden antagits vara 15 år. Alla totalkostnaderna är sedda över en 
tidsperiod på 50 år. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Slits studentlägenheter mer än vanliga lägenheter? 

I Tabell 2 presenteras antal utförda arbeten på studentlägenheter respektive 
vanliga lägenheter. Man kan se att det utfördes mycket färre åtgärder på 
golven i studentlägenheterna än de vanliga lägenheterna. Tabellen visar 
också att antalet utförda måleriarbeten är ungefär samma i de olika typerna 
av lägenheter.  

Tabell 2: Antal utförda arbeten på studentlägenheter respektive vanliga lägenheter. 

Lägenhetstyp Familjeboende (vanliga lägenheter) Studentlägenheter 

Antal lägenheter  2215  2245  

Utförda 
måleriarbeten  

3337  3323  

Utförda 
golvarbeten 

2210  406  

5.2 Vad slits i Växjöbostäders studentlägenheter 

För att få information om vilka ytskikt som slits i Växjöbostäders 
studentbostäder kontaktades förvaltare. Statistik visar att det största slitaget i 
Växjöbostäders studentlägenheter utgörs av måleriarbeten, (Morehed, 2015). 
Det beror antagligen på att studenter vanligtvis vill sätta sin egen prägel på 
lägenheten genom att hänga upp tavlor. Nackdelen med det är att vid en hög 
omsättning av hyresgäster blir det många hål i lägenheten. Till exempel om 
varje student borrar fem hål i väggarna och lägenheten byter hyresgäst en 
gång per läsår finns det efter tretton år, då ommålning eller tapetsering ska 
ske, 65 hål i lägenheten. Detta i sin tur kräver tidigareläggning av underhåll 
och reparationer såsom spackling, ommålning eller tapetsering. Vid 
sänggavlar kan fettfläckar från bland annat hårprodukter förekomma, vilket 
kräver målning eller tapetsering.  

I många av Växjöbostäders studentlägenheter är plastmatta som 
golvmaterial vanligt förekommande. Plastmattor slits hårt av smuts och grus 
samt när möbler flyttas. Golven får utstå stor nötning eftersom fester med 
mycket folk som drar in smuts och grus, är ett vanligt inslag i studentlivet.   
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5.3 Enkät 

Resultaten från enkätundersökningen presenteras i de följande avsnitten i 
procentsatser med hjälp av antingen tårtdiagram eller stapeldiagram. 
Frågorna till enkäten finns presenterade i Tabell 1 och hela enkäten finns i 
sitt originalutförande i Bilaga 1. 139 personer totalt svarade på enkäten.  

5.3.1 Bostadsområde och lägenhetstyp 

I Figur 12 visas fördelningen av svar över bostadsområden. Slottstaden och 
Universitetet stod för 58,5 % av de svarande. Det innebär att det är de 
bostadsområdena som tillsammans stod för störst del av de svarande. I Figur 
13 visas fördelningen av svar för olika sorters studentboenden. Den 
vanligaste lägenhetstypen bland de svarande var ettor med 59,7 %, se Figur 
13. Bland enkäten fanns inga svarande för korridorsboende.  

Fråga nummer 1; Vilket område på campus bor du i? 

  

 
Figur 12: Fördelning över bostadsområden. 

Fråga nummer 2; Vilket sorts studentboende har du? 

 
 

Figur 13: Fördelning för olika sorters studentboende. 
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5.3.2 Boendetid och antal lägenheter 

I Figur 14 visas hur länge de svarande har bott i studentlägenheter och i 
Figur 15 antalet olika lägenheter man bott i under studietiden. Över hälften, 
55,4 % av de svarande har bott i en studentlägenhet i två läsår eller längre, 
och ungefär samma antal, 53,2 % har bott i två eller fler studentlägenheter 
under sin studietid.  

Fråga nummer 3; Hur länge har du bott i en studentlägenhet? 

 
Figur 14: Boendetid i studentlägenhet. 

Fråga nummer 4; Hur många studentlägenheter har du bott i under din 
studietid? 

 
Figur 15: Antal studentlägenheter under studietiden. 

5.3.3 Skick  

För att undersöka vilken grad av slitage studenterna anser att några olika 
ytskikt har tillfrågades de om hur de upplever att skicket på deras golv, 
innerväggar och bänkskivor. I stapeldiagrammet i Figur 16 visas resultatet 
för golv. Staplarna anger upplevt skick där 1 motsvarar utmärkt skick och 5 
uselt skick. På motsvarande sätt visas resultatet för innerväggar i Figur 17 
och för bänkskivor i Figur 18. Golvet och innerväggarna ansågs vara i sämst 
skick då hela 25,5 % respektive 24 % gav en fyra i betyg vilket är det näst 
sämsta omdömet. 18,7 % gav bänkskivan en fyra i betyg.  
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Fråga nummer 5; Vilket skick är golvet i din studentlägenhet? 

1 = Utmärkt  5 = Uselt 

  
Figur 16: Upplevt skick på golv i studentlägenheten. 

Fråga nummer 6; Vilket skick är väggarna i din studentlägenhet? 

1 = Utmärkt  5 = Uselt 

 
Figur 17: Upplevt skick på väggar i studentlägenheten. 

Fråga nummer 7; Vilket skick är bänkskivan i ditt kök? 

1 = Utmärkt  5 = Uselt 

 
Figur 18: Upplevt skick på bänkskivan i köket. 

0%!
5%!

10%!
15%!
20%!
25%!
30%!
35%!

1! 2! 3! 4! 5!

An
ta
l&i
&p
ro
ce
nt
&

Gradering&

0%!
5%!
10%!
15%!
20%!
25%!
30%!
35%!

1! 2! 3! 4! 5!

An
ta
l&i
&p
ro
ce
nt
&

Gradering&

0%!

10%!

20%!

30%!

40%!

50%!

1! 2! 3! 4! 5! Ej!svarat!

An
ta
l&i
&p
ro
ce
nt
&

Gradering&



 

24 
Andersson & Nilsson 

5.3.4 Kvalitet 

Resultatet från fråga 8 till 10 presenteras i Figur 19, Figur 20 respektive 
Figur 21 i form av tårtdiagram. För att undersöka hur de boende värderar 
sina lägenheter fick de svara på vad de anser om kvaliteten för respektive 
golv, innerväggar och bänkskivor. 44,6 % anser att deras innerväggar, och 
bänkskivor, inte är av god kvalitet och 59 % anser att deras golv inte är av 
bra kvalitet. För vidare teori om vad kvalitet innebär se Kap 2.5. 

Fråga nummer 8; Anser du att golvmaterialet i din studentlägenhet är av 
god kvalitet? 

  
Figur 19: Kvalitet på golvmaterialet i studentlägenhet. 

Fråga nummer 9; Anser du att innerväggarna i din studentlägenhet är av 
god kvalitet? 

 
Figur 20: Kvalitet på inneväggarna i studentlägenhet. 

Fråga nummer 10; Anser du att bänkskivan i ditt kök är av god kvalitet? 

 
Figur 21; Kvalitet på bänkskivan i kök.  
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5.3.5 Beteende och information 

Resultatet visas i stapeldiagrammet i figur 22. Studenterna fick svara på hur 
väl de tar hand om sin studentlägenhet. Där ser man att 15,4 % svarade en 
fyra vilket är det näst sämsta betyget dvs. man tar inte speciellt väl hand om 
sin lägenhet. Studenterna fick också svara på om de anser att de fått 
information om hur man tar hand om sin studentlägenhet. Från resultatet i 
Figur 23 ser man att 89,2 % svarade att det inte fått någon information. 

Fråga nummer 11; Hur väl tar du hand om din studentlägenhet? 

1 = Utmärkt  5 = Uselt 

 
Figur 22: Hur studenter tar hand om sin studentlägenhet. 

Fråga nummer 12; När du flyttade in i din lägenhet, fick du då information 
hur du skulle ta hand om din studentlägenhet? 

 
Figur 23: Information hur man tar hand om studentlägenhet. 

5.3.6 Samband mellan beteende, skick och kvalitet 

I stapeldiagrammet i Figur 24 jämförs andelen svarande som anser att de 
missköter sin lägenhet, de som svarat 4 på en 5-gradig skala där 5 är sämst, , 
med de som svarade 1, det vill säga att de som påstår sig sköta sin lägenhet 
utmärkt. Avsikten med jämförelsen är att studera om studenter som bor i 
lägenheter i bättre skick och material av god kvalitet sköter om sina 
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lägenheter bättre. I Figur 24 är det endast det upplevda skicket på golv som 
nämnvärt skiljer sig åt mellan de som sköter eller missköter sin 
studentlägenhet. De som anser att de sköter om sin studentlägenhet tycker 
att golvet är i bättre skick än de som anser sig missköta sin lägenhet. 

 
Figur 24: Skillnader i upplevt skick på ytskikt för de som sköter respektive missköter sin studentlägenhet. 

I Figur 25 presenteras resultatet för fördelningen mellan hur många som 
tycker att de invändiga materialen är av god eller ej god kvalitet bland de 
som svarat att de anser att de sköter respektive missköter sin 
studentlägenhet. Av de som anser att de sköter sin lägenhet, se Figur 25a), 
tycker 50 % att kvaliteten är god på golven. 60 % tycker innerväggarna är av 
god kvalitet och 67 % tycker bänkskivan i köket har god kvalitet. Av de som 
anser att de missköter, se Figur 25b), sin lägenhet tycker 28,6 % att 
kvaliteten är god på golven. 57,1 % tycker innerväggarna är av god kvalitet 
och 47,6 % tycker bänkskivan i köket har god kvalitet.  

 
 

a) Sköter sin lägenhet. b) Missköter sin lägenhet. 

Figur 25: Samband mellan beteende och upplevd kvalitet för de som sköter sig respektive missköter 
sin studentlägenhet. 
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5.4 Optimering 

5.4.1 Golvmaterial 

I Tabell 3 presenteras resultatet för LCC-analysen för olika golvmaterial. Ur 
tabellen kan utläsas att laminat är det billigaste alternativet med ett pris på 
1182 kr/m!. Det dyraste alternativet är linoleum på grund av kostnaden för 
det årliga underhållet. Livscykelkostnaden blir mer än det dubbla jämfört 
med laminatgolvet. Plastmattan har en livscykelkostnad som kan jämföras 
med laminatgolvet då den är endast marginellt dyrare.  
Tabell 3: Sammanställning av LCC för olika golvmaterial. 

Material Parkett Linoleum Plastmatta Laminat Klinker 

Livslängd Ca 45 år Ca 22 år Ca 17 år Ca 22 år Ca 50 år 

Material + 
montering 

(kr/m2) 

590  360  320  425  1264  

Underhåll 
(kr/m2) 

240 vart 
15e år  

30 varje 
år 

   

Rivning (kr/m2) 95  130  130  95  210  

TOT. LCC 
(kr/!!)/50 år 

1561  2614  1324  1182  1474  

5.4.2 Innerväggar 

I Tabell 3 sammanställs resultatet för LCC-analysen för olika ytbehandlingar 
av innerväggar. Det kan konstateras att måleri är ett billigare alternativ än 
tapet då kostnaden för att måla ett vardagsrum på 14-20 m! är 15923 kronor 
om kostnaden slås ut över 50 år. 

Tabell 4: Sammanställning av LCC för olika ytbehandlingar.  

 Målning tak och vägg Målning tak och 
tapetsering vägg  

Beräknad livslängd 13 år 13 år 

Kostnad vardagsrum 
14-20 m! (kr) 

4140  4370 

Rivning (kr/m!) - 115 x 14 = 1610 

TOT. LCC (kr)/50 år 15923 23000 
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5.4.3  Bänkskiva 

I Tabell 4 presenteras resultatet för LCC-analysen för olika material för 
bänkskivor. Sten är det billigaste alternativet med en livscykelkostnad på 
2293 kronor per löpmeter. Det dyraste alternativet är laminat på grund av 
den korta livslängden. Det näst billigaste alternativet är trä som är dyrare än 
sten då kostnaden slås ut över 50 år.  
Tabell 5: Sammanställning av LCC för olika material på bänkskivor. 

Material Trä Sten Laminat Komposit Rostfri plåt 

Livslängd Ca 25-50 år Ca 100 år Ca 10-15 år Ca 50 år Ca 25 år 

Material 
(kr/lpm) 

1530 3580  1545 3780  2520 

Montering (tid x 
arbetskostnad/h) 

(kr/lpm) 

0,55 x 460     
= 253  

1,10 x 460 
= 506 

0,55 x 460 
= 253 

1,10 x 460 
=  506 

0,55 x 460  
= 253 

Rivning 
(kr/lpm) 

253 506  253 506 253 

TOT. LCC 
(kr/lpm)/50 år 

3566  2293  6837  4792  6052  
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6. Diskussion och slutsatser  

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Enkät  

En förhoppning med undersökningen av sambandet mellan beteende, skick 
och kvalitet var att kunna visa att enkla materialval, som kanske sänker 
produktionskostnaden på kort sikt, bidrar till att studenter behandlar sina 
lägenheter sämre. Dock var det svårt att urskilja att ett bättre skick och en 
högre kvalitet på materialen bidrog till ett bättre beteende. Det är svårt att 
dra några tydliga slutsatser från enkätens resultat då vissa av de svarande 
kanske inte är fullt insatta vad som menas med kvalitet. Vissa väger kanske 
in estetik i större utsträckning än andra. För att kunna räta ut eventuella 
frågetecken kring enkätfrågorna hade ett säkrare resultat kunnat fastställas 
genom intervjuer istället för en enkätstudie. Boende i korridorsboende finns 
inte representerade bland det svarande, vilket sänker enkätens validitet.  

6.1.2 Optimering  

Information om livslängder och kostnader för underhåll och material var i 
vissa fall svår att få tag på och när den väl hittades kunde den kännas 
opålitlig och inte anpassad till verkligheten. Valet av ytmaterial hade även 
kunnat utföras på ett sätt som är mer anpassat till verkligheten, till exempel 
genom besök hos återförsäljare eller på plats vid renoveringar för att se och 
känna på materialen. Att uppskatta livscykelkostnader är också en metod 
som medför stor osäkerhet på grund av variationer i användande och 
tillgänglig data. 

En annan sak som kan påverka resultatet är sättet att ta hänsyn till framtida 
prisändringar på materialen då det kan ge relativt stora utslag i ett långsiktigt 
tidsperspektiv. Så länge priserna på alla parametrar förändras i samma takt 
påverkas inte resultatet, (Gluch 2014). Värt att komma ihåg är att LCC-
analysen som gjorts i detta examensarbete enbart räknar in materialkostnad, 
underhåll och rivning. En kostnad som tillkommer i verkligheten är 
reparationer men för att kunna räkna in denna kostnad krävs en större studie. 
För att öka optimeringsmetodens validitet borde LCC-analyserna som gjorts 
tagit hänsyn till kalkylränta, vilket bortsågs ifrån på grund av tidsbrist. 
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6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Slits studentlägenheter mer än vanliga bostäder?  

Statistiken visar att det utfördes betydligt färre golvarbeten i 
studentlägenheter än i de vanliga lägenheterna. Orsaken till detta tros vara en 
högre tolerans vid besiktning samt färre utrymmen på grund av mindre 
lägenheter, (Morehed 2015). Vad gäller måleriarbeten är det ungefär samma 
siffror men på grund av studentlägenheterna är mindre så tolkar 
Växjöbostäder det som att det utförs fler åtgärder på måleri i 
studentlägenheter, orsakat av vad de tror är den höga omflyttningen.  

6.2.2 Enkät 

Från resultaten i Figur 14 och 15 kan slutsatsen dras att boendetiden i en 
studentlägenhet bland de svarande är i genomsnitt ett läsår. Det är korta 
boendetider, vilket innebär att lägenheter byter hyresgäst väldigt ofta.  

Figur 25 visar skillnaden mellan rankingen av skicket på lägenheter och hur 
många som tycker att materialen i lägenheter är av god kvalitet. Om 
medeltalen studeras borde medeltalet vara högt för de som missköter sin 
lägenhet för att uppfylla hypotesen. De som anser sig sköta sin lägenhet 
skulle i sin tur ha ett lågt medeltal. Det är svårt att bekräfta hypotesen då 
skillnaderna var ytterst små. Av de studenter som anser att de invändiga 
materialen är av god kvalitet sköter majoriteten om sin lägenhet, se Figur 25.  

Överlag anser de flesta studenter i undersökningen att de tar hand om sin 
lägenhet, men att 15,2 % av de svarande gav 4 i betyg visar ändå att det är 
en hel del hyresgäster som anser att de missköter sin lägenhet. 89,2 % av de 
svarande anser att de vid inflyttningstillfället inte fått någon information om 
hur de ska ta hand om sin studentlägenhet, vilket innebär nästan hela nio av 
tio personer. En förbättrad information skulle kunna vara en enkel åtgärd för 
att få studenterna att sköta om sina lägenheter bättre och på så sätt minska 
slitaget.  

6.2.3 Optimering 

Resultaten från LCC-analyserna gick till stor del hand i hand med Kiesslings 
studie om att material som är det billigaste alternativet vid inköpstillfället 
visar sig vara dyrare när kostnaden slås ut över en längre tid. Kostnader som 
rivning och underhåll visade sig spela stor roll för det kostnadsmässigt mest 
lönsamma materialvalet. Inköpskostnaden ger därför missledande 
information om vad som är den lönsammaste investeringen.  
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6.2.4 Golv 

Idag är plastmatta ett vanligt val i Växjöbostäders studentlägenheter, vilket 
är ett kostnadseffektivt alternativ utifrån LCC-analysen. Dock är plastmattan 
ett känsligt material som inte tål slitage av exempelvis grus i hallen, möbler 
kan göra tryckmärken, materialet tål inte värme särskilt bra och så kan det 
bildas fläckar av kontakt med gummimaterial som inte går att tvätta bort.  

Eftersom laminatgolv är det mest kostnadseffektiva på lång sikt är det en 
värdig kandidat för att rekommenderas som golvmaterial. Nackdelen med 
laminatgolv är att skarvarna är känsliga för väta, vilket innebär att 
laminatgolv är mycket olämpligt att ha i badrum, (Hemgren, Wannfors 
2012). På grund av den stora slitstyrkan och värmetåligheten är det bäst 
lämpat att användas i övriga utrymmen i en studentlägenhet som sovrum, 
vardagsrum, hall och kök.  

6.2.5 Innerväggar 

Det billigaste materialalternativet var tveklöst målade väggytor då det kan 
sparas drygt 7000 kronor per vardagsrum på 14-20 m! utslaget över 50 år. 
Problemet med studentlägenheterna på campus är dock att studenter gör 
många hål i väggarna. Det framhävs ytterligare av den höga omflyttningen, 
vilket kan utläsas ur resultatet i Figur 14 och 15. Genom att montera skenor 
på väggarna för att hänga upp tavlor ifrån hade Växjöbostäder kunna minska 
antalet håltagningar.  

6.2.6 Bänkskivor 

Bänkskivor får ta emot en del stryk i köksmiljöer. De ska tåla fukt, stötar, 
värme och samtidigt gärna vara estetiskt tilltalande men i detta 
examensarbete är motståndet mot slitage och kostnaden över tid är de 
viktigaste kriterierna. Ur resultatet från LCC-analysen kan det utläsas att 
sten har den lägsta livscykelkostnaden när kostnaden slås ut över 50 år. 
Granit är den sort som uppfyller kraven lämpligast eftersom det är ett 
mycket tåligt och slitstarkt material med en lång livslängd som passar i 
studentlägenheter.  
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BILAGA 1: Enkät  

 

 

 

2015-05-04 13:47Skick på Växjös studentbostäder

Sida 1 av 3https://docs.google.com/forms/d/1K3esk8UknCZNLDbLjZCuYJt1TP1cfAXVQfLtRRPvygE/viewform

Skick på Växjös studentbostäder

Vilket sorts studentboende har du?

 Korridor

 Etta

 Tvåa

 Trea

Hur länge har du bott i en Studentlägenhet?

 En termin

 1 år

 2 år

 3 år

 4 år

 5 år eller mer

Hur många studentlägenheter har du bott i under din studietid?

 1 st

 2 st

 3 st

 4 st eller 7er

Vilket område bor du i?

 Forskaren

 Idet

 Lyan

 Sigfridsområdet

 Slottstaden

 Universitetet

 PG vejdes

Edit this form
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2015-05-05 15:01Skick på Växjös studentbostäder

Sida 2 av 3https://docs.google.com/forms/d/1K3esk8UknCZNLDbLjZCuYJt1TP1cfAXVQfLtRRPvygE/viewform

Hur väl tar du hand om din studentlägenhet?

1 2 3 4 5

Utmärkt Uselt

Vilket skick är golvet i din studentlägenhet?

1 2 3 4 5

Utmärkt skick Uselt skick

Vilket skick är väggarna i din studentlägenhet?

1 2 3 4 5

Utmärkt skick Usel skick

Vilket skick är bänkskivan i ditt kök?

1 2 3 4 5

Utmärkt skick Uselt skick

Anser du att golvmaterialet i din studentlägenhet är av god kvalitet?

 Ja

 Nej

Anser du att innerväggarna i din studentlägenhet är av god kvalitet?

 Ja

 Nej

Anser du att bänkskivan är av god kvalitet?

 Ja

 Nej

När du =yttade in i din lägenhet, @ck du då information hur du skulle ta hand om din studentlägenhet?

 Ja

 Nej

Submit
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BILAGA 2: Nyckeltal 
 
Klinkergolv   
Kostnad  1264 kr/m! 
Livslängd  50 år 
Underhåll  - 
Rivning  210 kr/m! 
(Wikells sektionsfakta 2013-2014 sid 173) 
 
Parkettgolv 
Kostnad  590 kr/m!  
Livslängd  45 år 
Underhållskostnad Slipning och lackning 240 kr/m! vart 15 år 
Rivning  95 kr/m! 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 15) 
 
Laminatgolv 
Kostnad  425 kr/m! 
Livslängd  22 år 
Underhållskostnad - 
Rivning  95 kr/m! 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 15)   
 
Plastmatta 
Kostnad  320 kr/m! 
Livslängd  17 år 
Underhållskostnad - 
Rivning  130 kr/ m! 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 15) 
 
Linoleumgolv 
Kostnad  360 kr/m! 
Livslängd  22 år 
Underhållskostnad Behandlas 1-2 ggr per år 30 kr/m! 
Rivning  130 kr/m! 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 15) 
 
Bänkskiva av laminat 
Kostnad  1545 kr/lpm   
Livslängd   Ca 10-15 år 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 10) 
 
Bänkskiva av sten 
Kostnad  3580 kr/lmp  
Livslängd  100 år 
(Wikells sektionsfakta 2013-2014 sid 225) 
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Bänkskiva av trä 
Kostnad  1530 kr/lpm   
Livslängd  25 – 50 år 
(Wikells sektionsfakta 2013-2014 sid 225) 
 
Bänkskiva av komposit 
Kostnad  3780 kr/lpm   
Livslängd  50 år 
(Wikells sektionsfakta 2013-2014 sid 225) 
 
Bänkskiva av rostfri plåt 
Kostnad  2520 kr/lpm 
Livslängd   25 år 
(Wikells sektionsfakta 2013-2014 sid 225) 
 
Målning tak och vägg 
Vardagsrum 14-20 !! 4140 kr 
Livslängd  13 år 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 16) 
 
Målning tak och tapetsering 
av väggar 
Vardagsrum 14-20 !! 4370 kr   
Rivning av tapet 115 kr/ m! 
Livslängd  13 år 
(Nyckeltal för lägenhetsreperationer 2014 sid 16) 
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