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Abstract 

This report is the completed work that is the end of my three-year education 

engineer, sustainable construction at Mittuniversitetet in Östersund. 

The work has an extent of 15hp and has been completed in spring 2018.  

 

The purpose has been to locate what differences there are on a new 

production rental apartment compared to a new production purchased 

apartment. The research questions were picked to carry through the study and 

to look at differences between the forms of housing, taking extra regard to 

material choices, size, housing cost and location of housing. An important 

delimitation was that two different project areas were investigated in the 

study, one in Östersund and one in Umeå. The choice of specific areas was 

made for the comparison to be as equivalent as possible. The work has been 

done using factfinding on webbased sources, reports, brochures and one 

interview have been made.  

 

The result and conclusions that this study has led to is that there are 

differences between a new production rental apartment and a new production 

purchased apartment, the differences being found in all four investigations 

areas, but the biggest differences were the size and housing costs. The material 

choices in the apartments had small differences and all these were in clear 

advantage for the purchased apartment in comparison with the rental 

apartment. The size of the apartments with about two to three rooms and 

kitchen, the purchased apartment was on average 16,5 square meters larger to 

the surface than the rental apartment. Housing costs were approximately 3300 

SEK cheaper in month excluding the amortization and approximately 800 SEK 

cheaper in month including 2% amortization. The location of the house and on 

balconies/terraces regarding to winds positions, the purchased apartment was 

consistently in a better location and better conditions for sun compared to the 

rental apartment. 
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Sammanfattning 

Den här rapporten är de genomförda arbete som är avslutningen på min 

treåriga utbildning byggingenjör, hållbart byggande på Mittuniversitetet i 

Östersund. Arbetet har en omfattning på 15hp och har genomförts under 

våren 2018.  

 

Den har haft som syfte att lokalisera vilka skillnader det finns på en 

nyproducerad hyresrättslägenhet jämfört med en nyproducerad 

bostadsrättslägenhet. Forskningsfrågorna som ställdes för att genomföra 

studien var att kolla på skillnader mellan upplåtelseformerna med hänsyn till 

materialval, storlek, boendekostnad och placering på bostäderna. En viktig 

avgränsning som gjordes var att två olika projektområden undersöktes i 

studien, ett i Östersund och ett i Umeå. Valet av specifika områden gjordes för 

att jämförelsen skulle få så likvärdiga förutsättningar som möjligt. Arbetet har 

genomförts med hjälp av faktasökning på webbaserade källor, rapporter och 

broschyrer samt att en intervju har genomförts.  

 

Resultat och slutsatser som denna studie har lett fram till är att det finns 

skillnader mellan en nyproducerad hyresrätt och en nyproducerad 

bostadsrätt, skillnaderna återfinns under alla undersökningsområden men de 

största skillnaderna kunde man se på storleken och boendekostnader. 

Materialvalen i lägenheterna hade små skillnader och dessa var till tydlig 

fördel för bostadsrätten i jämförelse med hyresrätten. Storleken på lägenheter 

om två till tre rum och kök så var bostadsrätten i genomsnitt 16,5kvm större 

till ytan. Boendekostnader var för bostadsrätten ca 3300kr billigare i månaden 

exklusive amortering och ca 800kr billigare inklusive 2% amortering. Läget på 

huset och på balkonger/terrasser med hänsyn till väderstreck, så hade 

bostadsrätten genomgående bättre läge och bättre förutsättningar till sol 

jämfört med hyresrätten. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse genom hela den här utbildningen har varit väldigt brett och har 

därför haft det svårt att välja något som intresserar mig extra mycket vid detta 

examensarbete, men kurser som har innehållit byggproduktion har fått mig 

att ta åt mig lite extra och lära mig lite mer av. Det är även något som jag 

strävar mot att komma ut och arbeta inom efter mina avslutade studier. 

Byggproduktionen och dess variation med olika typer av processer beroende 

på projektets form tycker jag är intressant samt hur man måste 

situationsanpassa samtliga arbetsuppgifter vid varje nytt projekt och dra nya 

lärdomar av tidigare utförda arbeten. 
 

Det här området som jag har valt fick jag upp ögonen för efter jag hade läst ett 

tidigare skrivit examensarbete under förslag på vidare studier, det här arbetet 

var skrivet av Markus Lundh, ”Parametrar som styr beslut för 

byggproduktion”, Lund 2012. Det här arbetet handlar om vilka faktorer i 

byggprocessen som bidrar till de faktiska besluten som tas vid olika val i 

byggproduktionen. Slutsatser som drog i det arbetet var att de valen som görs 

under byggprocessen ofta är väldigt situationsanpassade utifrån de 

förutsättningar som finns just på den platsen och för det projektet. 
 

Utifrån detta så föddes idén att jag skulle vilja titta närmare på produktionen 

av flerbostadshus. Där hade jag tänkt betrakta vilka skillnader som finns 

mellan ett bostadshus med bostadsrätter och ett bostadshus med hyresrätter. 

Det här arbetet skulle kunna hjälpa företag att få en större förståelse vad som 

skiljer de olika upplåtelseformerna från varandra och vad det beror på. Främst 

för att kunna urskilja vilka faktorer som skiljer dessa två olika typer av 

bostäder. 
 

De senaste åren har bostadsbyggandet haft en stor ökning på grund av den 

bostadsbrist som råder i landet. Ifrån 2010 man ser att byggandet har ökat 

med mer än det dubbla antalet, från ca 6000 lägenheter per år 2010 till nästan 

13 000 lägenheter per år 2015. Den ökningen beror till största delen på de 

hyresrätter och bostadsrätter som byggs. [1] Därför känns det relevant att 

forska vidare inom detta område då det är stor aktivitet ute i branschen för 

tillfället.  
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Ofta när fastighetsägare bestämmer sig för vilken typ av upplåtelseform de 

skall bygga så måste de först undersöka området och utbudet där. Veta vilka 

typer av lägenheter som efterfrågas eller kanske komplettera sitt egna utbud 

på något sätt. De finns ett stort antal faktorer som spelar in vad man skall välja 

för typ av lägenhet vid nyproduktion. Om man kan reda ut ett antal av dessa 

och vad de beror på tror jag det skulle kunna hjälpa andra med samma 

frågeställningar som mig. 

 

Tidiga hypoteser kring ämnet var att bostadsrätter har bättre val av ytskikt i 

lägenheterna, men sämre energiprestanda samt sämre materialval, detta för 

att komma ned i kostnader. Medans hyresrätter byggs med bra 

energiprestanda och ”underhållsfria” material eftersom att detta ska förvaltas 

och underhållas av fastighetsägaren.  

 

Dessa hypoteser märkte jag relativt snabbt att de bara stämmer in delvis, men 

när det gäller skillnader på produktionsmetoder och byggnadstekniska 

egenskaper så skiljer det sig inte mellan en hyresrätt och en bostadsrätt byggd 

på samma plats. Detta för att underlätta både projekteringen men också 

utförandet av arbetet för entreprenörerna som också ofta använder sig av sina 

egna koncepthus som de tidigare byggt på något annan plats. Dessa egna 

konceptlösningar använder de sig av för att få en så effektiv och smidig 

byggproduktion som möjligt.   

 

Med den tanken i mitt bakhuvud så bestämmer jag mig att undersöka 

huruvida olika val kan skilja sig mellan boendeformerna. Den avgränsningen 

som har gjorts i detta arbete är att titta närmare på endast två olika områden. 

På dessa områden skall det byggas både nyproduktion av hyresrätter och 

bostadsrätter. Projekten skall ha så lika förutsättningar som möjligt, såsom 

byggplats och beställare. Att välja projekt utifrån samma område gjordes 

medvetet för att till största möjliga mån vara samma förutsättningar främst 

kring de yttre faktorerna och därmed få en likvärdig jämförelse i min 

undersökning. Mina val blev att utföra en undersökning på ett projektområde 

i Östersund som är min studieort och som har varit min hemstad från juni 

2012 tills i maj 2017 samt även undersöka ett projektområde i Umeå som är 

min nuvarande hemort. I Östersund valde jag att undersöka området Tallåsen 

där de två projekten står klara och är inflyttade. I Umeå valde jag att 

undersöka projektet Flyttfågeln där två av tre hus står klara och är inflyttade 

medan det sista huset var under produktion då detta arbete genomfördes.  
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1.2 Syfte 

Syftet med genomförandet av denna studie är att kunna se vilka specifika 

faktorer som skiljer sig mellan nyproduktion av en bostadsrätt jämfört med en 

hyresrätt. Särskilt ska de undersökas med hänsyn till materialval, storlek, 

boendekostnad och placering av bostäderna. 

1.3 Forskningsfråga 

Detta arbete skall besvara på vilka skillnader och likheter det finns vid 

nyproduktion av ett bostadshus innehållande hyresrätter jämfört med ett 

innehållande bostadsrätter. Min grundforskningsfråga är: 

• Vad är skillnaden mellan en nyproducerad hyresrätt jämfört med en 

nyproducerad bostadsrätt?  

Mina specifika forskningsfrågor inom området följer nedan:  

• Materialval: vilka materialval i lägenheterna interiört skiljer sig? Finns 

miljöcertifiering? 

• Lägenhetsstorlek: Hur varierar BOA på lägenheter om två till tre rum 

och kök? 

• Boendekostnad: vilka är boendekostnaderna för lägenheter med 

ungefär samma storlek? 

• Placering: vilket läge har byggnaderna och hur är balkonger/terrasser 

placerade med hänsyn till väderstreck? 

1.4 Undersökningsmetod 

Avsnittet skall beskriva hur jag har gått tillväga med mitt arbete, vilka olika 

typer av metoder jag har använt mig av och hur de använts vid mina 

undersökningar under det här arbetet. Det finns ett flertal olika sätt att bygga 

upp en metod beroende på vilken typ av information som sökes i 

undersökningen. En förklaring över mina metodval under mitt arbete och en 

utvärdering hur jag tycker dessa har fungerat kommer också att presenteras i 

följande avsnitt.  
 

1.4.1 Kvalitativt 

Metodtypen riktar mer uppmärksamhet till hur något framställs och utifrån 

det göra sin egna bedömning och tolkning över vad som formuleras. I den här 

kategorien ingår att söka fakta kring ämnesvalet och de valda 

forskningsfrågorna. [2] 
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Intervjuer där det uppstår en öppen diskussion mellan parterna som baseras 

på deltagarens egna åsikter, upplevelser och attityd är ofta en återkommande 

metod av denna kvalitativa typen. Egna bedömningar samt tolkningar av 

materialet som mottagits under intervjun sammanställs och kan leda till en 

mer djupgående bild av området. [2] 

 

1.4.2 Kvantitativt 

Den här typen av metoder ger tydliga resultat inom ett begränsat område, 

innehåller många gånger exempelvis siffror från statistik och liknande. Att 

använda sig av kvantitativa studier vid en jämförelse mellan olika projekt 

underlättar, eftersom bedömningen blir enkel att utföra på grund av att det 

finns konkreta fakta som kan ställas direkt emot varandra. Exempelvis så kan 

man enkelt peka ut skillnaderna mellan olika beräkningar. [2] 

 

En annan typ av kvantitativ form är att man kategoriserar upp sina 

undersökningar för att på så sätt kunna genomföra en objektiv bedömning av 

de olika kategoriernas innehåll. Detta presenteras ofta i form av grafer, 

diagram och tabeller. [2] 
 

1.4.3 Mina undersökningsmetoder 

Inledningsvis i mitt arbete tänkte jag främst arbeta utifrån de kvantitativa 

metoderna men insåg relativt fort att de kvalitativa metoderna också behövs. 

Dessa båda kompletterar varandra och man får en större helhet i studien när 

man använder sig av båda dessa undersökningsmetoder. 

 

I mitt arbete har jag använt mig av en kvalitativ intervju med ett öppet 

intervjuformat med frågeställningar enligt Bilaga C. Intervjuad person är 

projektchef över ett utav de valda projekten i det här arbetet. Han blev 

kontaktade via mail och fick information kring mitt forskningsämne, därefter 

genomfördes intervjun via telefonkontakt. Den genomfördes för att få ta del 

av de generella erfarenheter och huruvida man ser på frågeställningar som 

dykt upp för mig under arbetets gång. När jag har genomfört intervjun vill jag 

skapa ett öppet format med att föra diskussioner kring olika frågor så den 

intervjuade personens egna åsikter och synpunkter kommer fram på ett bra 

sätt. Intervjuad person är väldigt insatta i ett utav valda projekt och kunde 

även bidra med kvantitativa data för det projektet. 
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Jag har genom datasökning i broschyrer, webbaserade källor och 

telefonkontakt sökt information om materialval och boendekostnader för de 

olika projekten i kapitel tre. Detta har jag senare sammanställt i tabeller för att 

presentera det i ett tydligt format för de olika lägenheterna. För teoridelen i 

kapitel två i mitt arbete har jag använt mig av databaser och sökmotorer, vid 

dessa sökningar har jag använt mig utav sökord såsom ”nyproduktion 

hyresrätt”, ”nyproduktion bostadsrätt”, ”miljöcertifiering byggnad” 

och ”solläge balkong”. Även vid sökning av allmän information av de valda 

projekten och fastighetsbolagen har webbaserade källor nyttjats. Denna studie 

har pågått under hela arbetets gång då nya saker dykt upp som ansågs var 

lämpligt att ha med i arbetet. 

 

1.4.4 Utvärdering 

Personligen tycker jag att de kvantitativa metoder är bättre för mig att jobba 

utifrån, det blir ett tydligt mätbart undersökningsresultat som kan presenteras 

på ett numeriskt eller översiktligt sätt. Nackdelar med denna typen av metod 

är att den inte behandlar så många olika faktorer utan inriktar sig på en typ av 

fakta för att senare kunna använda sig av.  

 

Den kvalitativa metoden för undersökning tycker jag personligen är bitvis 

svår att tolka men med lite eftertanke så kan dessa undersökningsresultat ge 

otroligt bra material att senare presentera i sitt arbete. Den kan också kännas 

aningen problematisk till en början då man har en större vana att arbeta med 

siffror och mer konkreta svar av mina tidigare erfarenheter. 

 

Överlag tycker jag att arbetet har fungerat bra med den här typen av 

undersökningsmetoder, mycket kvantitativa data har sökts och arbetats fram 

vilket har passat arbetet bra. Svårt att boka intervjutillfällen då valda personer 

var mycket uppbokade och även vissa planerade intervjuer blev ej 

genomförda då tilltänkt intervjuad person ej svarade vid tillfället och senare 

inte hade tid att genomföra en ny intervju. Med hänsyn till det skulle man vid 

ett tidigare tillfälle haft fler personer i baktanke och genomföra med de som 

har möjlighet till en tidigare intervju under arbetets gång. 
  



10 
 

2 Teori 

 

I det här avsnittet kommer det behandlas relevant teori för att senare kunna 

styrka de delar som berör arbetet mot de två valda projekten i det här arbetet. 

2.1 Hyresrätt 

En hyresrätt är en lägenhet som du hyr av en hyresvärd, hyresvärden kan 

exempelvis vara ett fastighetsbolag. Ett fastighetsbolag äger ofta ett flertal 

fastigheter som innehåller hyreslägenheter, de finns både kommunalägda och 

privatägda fastighetsbolag. Man kan också hyra en privat persons bostad, 

detta kallas att ”hyra ut i andra hand”. I den här typen av uthyrning så finns 

inte det samma besittningsskydd som reglerar dina rättigheter att bo kvar i 

lägenheten även fast uthyraren kanske inte vill det. [3] 
 

Det informella namnet hyreslagen som ofta används är egentligen ett namn för 

kapitel 12 i Jordabalken (JB 1970:994). Det här kapitlet reglerar huruvida det 

skall skötas mellan den som hyr lägenheten och den som hyr ut lägenheten 

och behandlar faktorer såsom hyresavtal, uppsägningstider samt båda parters 

rättigheter och skyldigheter vid uthyrningen av bostaden. Det finns olika 

typer av lagar för bostäder, lokaler och fritidsboenden, alla dessa omnämns 

som lägenhet i lagtexten. [4] 

2.2 Bostadsrätt 

Bostadsrätter är den boendeformen där du som privatperson själv äger 

bostaden. Det finns ett antal olika typer av denna privatägda bostadsform. 

Dessa brukar återkomma såsom privatbostadsföretag, vilket är en svensk 

ekonomisk förening eller ett svenskt aktiebolag som i sin verksamhet till 

största del tillhandahåller bostäder till sina medlemmar eller delägare. 

Bostäderna ska tillhandahållas ur de fastigheter som föreningen eller 

aktiebolaget själva äger. [5] 

 

I Sverige finns det ett antal olika typer av privatbostadsföretag, några av dessa 

är bostadsrättsföreningar, bostadsföreningar och bostadsaktiebolag. De som 

till största del används vid nyproduktion av lägenheter är 

bostadsrättföreningar, de civilrättsliga reglerna för den här typen av förening 

regleras av BrL (Bostadsrättslagen). [5] 
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I Bostadsrättslagen (1991:614) finns de regler som styr hur man skall förhålla 

sig kring bostadsrättsföreningar. Den behandlar bland annat bestämmelser 

om medlemskap, upplåtelse och övergång av bostadsrätt, ombildningar från 

hyresrätter till bostadsrätter och ekonomiska planer. I den här lagen återfinns 

även bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter inom 

bostadsrättsföreningen. [6] 

2.3 Materialval 

 

2.3.1 Miljöcertifieringar 

En miljöcertifiering på en byggnad skall påvisa på hur pass miljömässigt 

hållbar den är, utifrån ett certifieringssystem får en byggnad ett certifikat som 

bevisar dess miljöprestanda. Det omnämns ofta som miljöcertifiering men 

skulle lika gärna kunna kallas för hållbarhetscertifiering då många av dessa 

systemen innehåller mer faktorer än bara miljön. [7] 

 

I Sverige finns en ledande organisation som heter Sweden Green Building 

Council (SGBC) och de har som mål att så många byggnader som möjligt ska 

certifieras och på så sätt också medverka till ett mer hållbart samhälle. De 

systemen som SGBC jobbar med är den svenska Miljöbyggnad, Green 

Building, LEED och BREEAM. Men det finns även andra typer av 

certifieringssystem för byggnader. [7] 

Svanen 

Svanen är ett miljömärkningssystem som drivs utav Svensk Miljömärkning. 

Det är ett välkänt system som känns igen från livsmedelsbranschen, men detta 

kan även användas mot nyproducerade byggnader. De bostäder som kan 

certifieras av Svanen i dagsläget är flerbostadshus, småhus och 

förskolebyggnader. [7] 

 

Svanens miljömärkningssystem är uppbyggt lite annorlunda gentemot andra 

miljösystem, det finns inga nivåer som skall uppnås utan det bygger på olika 

krav för olika kategorier. När visst många krav från olika kategorier är 

uppfyllt så blir bostaden svanenmärkt. Det här är de olika kategorierna för 

kraven som ställs för att bli svanenmärkt: 

- Energi & Innemiljö 

- Materialkrav 

- Kvalitetsledning och kontroll av byggprocess 

- Instruktioner för boende och förvaltare. [7] 
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Om en bostad klarar kraven som ställs för att bli svanenmärkt så kan man 

förvänta sig att det är en byggnad med låg energianvändning, material med så 

lite hälso- och miljöskadliga innehåll som möjligt, att det är en god 

inomhusmiljö, att det finns god kunskap och noggrann dokumentation samt 

att hela processen och slutresultatet har varit och är av genomgående god 

kvalité. [7] 

Green Building 

Green Building är ett certifieringssystem som riktar sig emot fastighetsägare 

och förvaltare som vill effektivisera deras lokaler och bostäders 

energianvändning. Det enda kravet som finns i GreenBuilding är att 

byggnaden använder 25% mindre energi jämfört med nybyggnadskraven som 

finns i BBR. [8] 

 

Det startade som ett EU-initiativ under 2004 för att på ett snabbt och enkelt 

sätt kunna energieffektivisera inom bygg- och fastighetssektorn. Detta växte 

sig till ett starkt varumärke för energibesparing i Sverige och därför används 

det flitigt inom branschen. Detta EU-initiativ avslutades 2010 och därefter är 

det Sweden Green Building Council (SGBC) som ansvarar för certifieringen i 

Sverige. Det är en relativ lång process för att bli godkänd för denna 

certifiering. I och med att EU-initiativet avslutades kunde vissa formella krav 

raderas ut och systemet gjordes mer tillgängligt för exempelvis bostäder. [8] 

2.4 Boendekostnad 

Hyresgästföreningen och hurvibor.se har med hjälp av SCB (Statistiska 

centralbyrån) genomfört egna beräkningar baserat på statistik om avgifter, 

hyror och insatser i nyproducerade bostäder. Detta resulterade i att de fick 

fram en skillnad i boendekostnad mellan en hyresrätt och en bostadsrätt. [1] 

 

När denna undersökning hade genomförts så resulterade det till att i 

genomsnitt skiljer det ca 4000 kr i månaden mellan en nyproduktion av 

bostadsrätt och motsvarande nyproduktion av hyresrätt. De största 

skillnaderna finns i Stockholm där skillnaden i månadskostnaden nästan 

uppgår till 4600 kr. I kommuner med fler invånare än 75 000 ligger skillnaden 

väldigt nära riksgenomsnitt på 4000 kr medans i kommuner med färre 

invånare än 75 000 så ligger det strax under med ca 3800 kr i skillnad. Om 

man undersöker med samma förutsättningar och inklusive 2% amortering så 

skiljer det 1800kr för kommuner med över 75 000 invånare och 1500kr för 

kommuner med mindre än 75 000 invånare. Dessa siffor baseras på nybyggda 

lägenheter till en yta av ca 70 kvm. [1] 
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Dessa stora skillnader skall också ses mot det faktum att bostadsmarknadens 

kraftigt ökade priser för bostadsrätter ändå inte väger upp boendekostnaden 

för en lika stor hyresrätt. [1] 

2.5 Placering 

Malin Hagberg är en specialist på bostadsrätter och jobbar som mäklare på 

Svensk Fastighetsförmedling, hon påstår att lägenheter utan balkong eller en 

balkong i ett sämre läge hamnar längre ned på listan hos de som går i 

tankarna att köpa en lägenhet. Väderstrecket är otroligt viktigt, söder och väst 

är mest attraktivt medans norr är minst attraktivt. Öster behöver inte vara ett 

sämre alternativ då vissa uppskattar mindre direkt solinsläpp i sin lägenhet 

under dagen. Men sydväst är helt klart toppkriteriet när det kommer till läge 

av balkong för de flesta. [9] 

 

Hur solljus faller in i bostaden är olika beroende på var i Sverige man befinner 

sig, vilken tid på dygnet och vilken årstid det är. Det är något som påverkar 

oss i stor grad med hänsyn till ljusinsläppet i våra bostäder. Exempelvis i 

Stockholm under sommaren går solen upp i nordost på morgonen, står i söder 

mitt på dagen och går ner i nordväst på kvällen. [10] 

 

Här nedan följer en generell förklaring för oss i Sverige hur solen varierar 

mellan olika balkonglägen och tidpunkter på dagen: 

• Söderläge – sol under hela dagen 

• Västerläge – sol under eftermiddagen och kvällen 

• Österläge – sol under morgonen och förmiddagen 

• Norrläge – sol under tidig morgon och kort stund på kvällen (endast 

på sommaren). [11] 
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3 Valda projekt 

I det här avsnittet kommer jag presentera mina valda projekt, deras beställare 

och dess olika förutsättningar med hänsyn till lägenhetsfördelning och dess 

storlek, placering av byggnaderna, boendekostnader och hyror samt deras 

specifika materialval i lägenheterna. 

3.1 Flyttfågeln 

Rikshem bygger nu 142 nya lägenheter i Umeå, dessa fördelade på tre hus så 

byggs det totalt 110 hyresrätter och 32 bostadsrätter. Projektet kallas 

Flyttfågeln och är ett ledande projekt ur flera synvinklar, bland annat så blir 

ett av husen åtta våningar högt och därmed norra Sveriges högsta trähus. [12] 

 

Bostadshusen byggs med trästomme i samarbete med Lindbäcks Bygg AB 

utifrån Rikshems egna designkoncept, men är ritat av Nyréns Arkitektkontor. 

Ett av husen kommer att ha fasad av träpanel medan de andra två husen har 

fasader av puts. Lägenheterna kommer vara från ett rum och kök till två rum 

och kök och kommer variera mellan ytorna 32 – 56 kvm. Valet av dessa 

storlekar är för att komplettera sitt egna utbud av lägenheter i området men 

även då detta är en mycket efterfrågad lägenhetstyp i Umeå. [12] 

 

Fastigheterna planeras att byggas för att komma upp i Green Building 

standard och därmed bli certifierade efter det. Detta innebär att dessa 

bostäder kommer använda 25% mindre energi än de krav som ställs i 

dagsläget på nyproduktion. [12] 

 

3.1.1 Rikshem 

Rikshem är ett utav Sveriges största privatägda fastighetsbolag och är 

verksamma över hela Sverige. I slutet av 2017 ägde de ca 28 000 lägenheter 

och fastigheternas värde uppgick till 41 miljarder kronor. Deras affärsidé 

grundar sig i att utvalda kommuner erbjuds möjligheten att utveckla bostäder 

och samhällsfastigheter. [12] 

 

De äger hyresrätter, studentlägenheter, seniorboenden och vårdhem. De 

bygger även nya hyresrätter, bostadsrätter och samhällsfastigheter. I dagsläget 

är Rikshem det bostadsbolag i Sverige som bygger flest lägenheter i trä, detta 

för att harmoniera med deras långsiktiga hållbarhetsperspektiv. [12] 
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De vill även vara med som stöd för deras boende och samhället där deras 

fastigheter finns. Exempelvis stödjer dem ideella organisationer, lokala 

föreningar samt samarbeten med kommunen för att bidra till ett hållbart 

samhälle. De vill också bidra med att skapa sysselsättning och utveckling i 

deras områden genom att erbjuda läxhjälp och sommarjobb för unga. [12] 
 

3.1.2 Materialval 

Materialvalen för såväl hyres- och bostadsrätterna finns specificerat i Bilaga A 

där man kan se vilka val som är gjorde för bägge typerna av upplåtelseform 

samt vad som skiljer dem åt. Överlag är det som det flesta nyproduktioner 

ekparkett i rummen undantag hall och badrum där det är klinker. Väggar och 

tak är vitmålade. Inredning håller hög standard med de kvalitetsprodukter 

som är valda.  
 

Det skall dock tilläggas att vid köp av bostadsrätt så har köpare av lägenheten 

möjlighet till att göra personliga förändringar av materialval redan innan 

inflyttning, detta mot pristillägg. Också att mindre ändringar på material, 

design och utförande kan komma att ske under projektets gång. [12] 
 

3.1.3 Lägenhetsstorlek och boendekostnad 

Nedan kommer det redovisas antal lägenheter i olika antal rum och olika 

storlekar på BOA-ytan samt deras hyra och vad som ingår i den. Hyror på 

lägenheterna är det medeltal som blir mellan de olika alternativen på 

exempelvis olika våningar och lägen i huset. 

Bostadsrätter 

I hyran för dessa lägenheter så ingår värme och vatten. Ej tv, bredband och el. 

14st - 2 RoK - ca 34 kvm – Pris: 1 345 000 kr - Hyra: 1900 kr/månaden. 

14st - 2 RoK - ca 40 kvm – Pris: 1 545 000 kr - Hyra: 2200 kr/månaden. 

4st - 2 RoK - ca 54 kvm – Pris: 1 745 000 kr - Hyra: 3000 kr/månaden. [13] 
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Tabell 1: Boendekostnad för bostadsrättslägenheter på Flyttfågeln, Umeå. 

 Kostnad 

(kr) 

Hyra 

(kr) 

Pris (kr) Lån på 

85% 

Ränta 

2% 

Ränte-

avdrag 

Amort-

ering 

2% 

Utgift 

inkl. 

amort. 

2 RoK 

34kvm 

3233 1900 1 345 000  1 143 250 1905 - 572 1905 5138 

2 RoK 

40 

kvm 

3732 2200 1 545 000 1 313 250 2188 - 656 2188 5920 

2 RoK 

54 

kvm 

4730 3000 1 745 000 1 483 250 2472 - 742 2472 7202 

 

Den här egna beräkningen på boendekostnaden har jag gjort ett antagande på 

att 15% är kontantinsats och 85% är lån av köpesumman och till en ränta på 

2%. Om man skulle räknat med en högre kontantinsats så skulle 

månadskostnaden bli lägre och ännu mer fördelaktig. 

Hyresrätter 

Hyran för dessa lägenheter så ingår värme, vatten, tv och bredband. Ej el. 

2st - 1 RoK – ca 32 kvm - Hyra 5 660 kr/månaden. 

53st - 2 RoK - ca 34 kvm - Hyra 6 481 kr/ månaden. 

11st - 2 RoK - ca 40 kvm - Hyra 6 943 kr/ månaden. 

43st - 2 RoK – ca 54 kvm - Hyra 7 971 kr/månaden. 

1st - 2 RoK - ca 56 kvm - Hyra 8 037 kr/ månaden. [14] 
 

3.1.4 Placering 

Placeringen av husen är i samtliga väderstreck då de bildar en L-formad 

uppställning på platsen, värt att nämna är att bostadsrätten har sina balkonger 

i öster- och västerläge, vilket ger dem morgon- och kvällssol. Medans 

hyresrätterna har sina balkonger i nordöst, sydväst, norr och syd och därmed 

ger en mer blandad tillgång till sol beroende på vilken lägenhet i huset man 

bor i.  
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3.2 Tallåsen 
Tallåsen är beläget ca en kilometer norr om centrala Östersund och här 

planerar Östersundshem att totalt bygga ungefär 400 nya hem, både 

hyresrätter och bostadsrätter. Hela området kommer att byggas på uppdrag 

av Östersundshem. Det är ett område med fina vyer både mot Storsjön och de 

Jämtländskafjällen i väster. Inledningsvis så byggdes det 97 hyresrätter och 

som komma kallas ”Etapp 1”, dessa var klara för inflyttning under sommaren 

2017. Under det senaste året har området vuxit och nu står även ”Fjällblicken” 

klart på området, som är 48 nya bostadsrätter precis intill dessa tidigare 

byggda hyresrätter. [15][16] 

 

3.2.1 Östersundshem 

Östersundshem är ett kommunalägt fastighetsbolag och även det största i 

kommunen, med sina ca 3 800 lägenheter och 420 lokaler. Under 2017 så 

omsatte koncernen ca 267 miljoner kronor och de har ungefär 60st anställda. 

Deras affärsidé är att kunna erbjuda hela samhället en attraktiv, trygg och 

hållbar bostad i Östersunds kommun. [17] 

 

Östersundshem har en stark vilja för att vara med och bidra med sitt 

bostadsbyggande till regionens tillväxtmål om ett växande Östersund. [17] 

Kommunens mål är att det skall byggas i genomsnitt 330st nya bostäder varje 

år under perioden 2014–2020. [18] Östersundshem planerar i dagsläget att 

bygga 1650 nya hem i olika upplåtelseformer fram till år 2025 och det bidrar 

med ett genomsnitt till ca 200 nya bostäder varje år. [19] 

 

De jobbar även mot att vi skall leva i ett mer hållbart samhälle både för miljön 

men även för oss människor. I det sociala perspektivet så har de exempelvis 

infört en testperiod för sex timmars arbetsdagar för att försöka minska 

sjuktalen och stressen hos sina arbetstagare. För miljön behandlar de hela 

kedjan som krävs för att vi alla i framtiden ska kunna leva i en god miljö där 

vi kan trivas och må bra. Här tänker de på sina fastigheters försörjningssystem 

och även enkla tips som man kan applicera i hemmet för att minska sin egen 

miljöpåverkan på ett enkelt men smart sätt. [20] 
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3.2.2 Etapp 1 

”Etapp 1” är de första 97 nya bostäderna som byggdes på Tallåsen i 

Östersund. Dessa är hyresrätter som är uppförda av entreprenören Skanska 

AB och är byggda utifrån ett utav deras flerbostadshuskoncept med en 

prefabricerad betongstomme. Dessa bostäder stod klara för inflyttning under 

sommaren 2017. De är fördelat på tre hus som alla är 8 våningar höga. Hus 1 

blir det största huset med totalt 37 lägenheter, hus 2 och 3 blir identiska och 

innehåller 30 lägenheter vardera. Lägenheterna kommer vara från 1,5 rum och 

kök till tre rum och kök och kommer variera mellan ytorna 41,5 – 72,5 kvm. 

[21] 

 

Husen planeras att byggas enligt standarden för att miljömärkas enligt 

Svanen. Deras vision är att dessa tre hus på Tallåsen ska hålla en mycket hög 

nivå både för ett hållbart byggande men också en god inomhusmiljö. Med 

Svanen så säkerställer man en låg energianvändning, radonsäker grund och 

goda materialval både utom- och inomhus. Andra mindre detaljer för denna 

svanen märkningen är exempelvis snålspolande toaletter, energisnåla vitvaror 

och en god ventilation. [21] 

Materialval 

Överlag är det hög standard i lägenheten då den är utrustad med både disk- 

och tvättmaskin, helkaklat badrum, kök med induktionsspis och ekparkett i 

samtliga rummen förutom hall och badrum som är av klinkers med 

golvvärme.  

 

De materialval som gjorts i den här lägenheten finns inte specificerade på 

samma sätt som i övriga tre fallen som undersökts så därför kan inte en 

fullständig analys göras.  

Lägenhetsstorlek och boendekostnad 

Nedan kommer det redovisas antal lägenheter i olika antal rum och olika 

storlekar på BOA-ytan samt deras hyra och vad som ingår i den. Hyran för 

dessa lägenheter så ingår endast värme. Vatten, tv, bredband och el ingår ej. 

Hyror på lägenheterna är det medeltal som blir mellan de olika alternativen 

på exempelvis olika våningar och lägen i huset. 

 

7st - 1,5 RoK - ca 41,5 kvm - Hyra: 5722 kr/månaden. 

32st - 2 RoK - ca 55 kvm - Hyra: 7 210 kr/månaden. 

14st - 2 RoK - ca 57kvm - Hyra: 7940 kr/månaden. 

28st - 3 RoK - ca 67 kvm - Hyra: 8804 kr/månaden. 

16st - 3 RoK - ca 72,5kvm - Hyra: 9458 kr/månaden. [21] 
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Placering 

Placeringen av husen är längst upp på området av Tallåsen och i nära 

anslutning till en större gata i Östersund. Alla lägenheter har balkonger, dock i 

varierande väderstreck som dessa vetter mot.  

 

3.2.3 Fjällblicken 

Fjällblicken är de två fyra våningar höga bostadsrättshusen som började 

uppföras i det andra skedet på Tallåsen. De är totalt 48 nya lägenheter med 

varierande storlekar från två rum och kök till fem rum och kök med ytor på 74 

– 125 kvm. De byggdes av entreprenören Peab AB med en prefabricerad 

betongstomme medans arkitekten Lennart Köpsén från SWECO har ritat 

husen. Bostäderna beskrivs som att ”bli något utöver det vanliga” och med 

deras exteriöra träpanel kommer det bilda en härlig harmoni mot 

omgivningen. [22] 

 

Dessa bostäder erbjuder stora möjligheter till personliga förändringar på 

lägenheterna, man kan bland annat, i de flesta lägenheter, välja bort eller till 

ett sovrum, välja hel- eller halvvägg mellan kök och vardagsrum, större 

klädkammare eller välja bastu, m.m. Dessa valmöjligheter leder till att i 

slutändan är nästan ingen lägenhet den andra lik. Det ska tilläggas att dessa 

förändringar av planlösning ingår i priset på lägenheterna. [22] 

 

Dessa byggnader skall miljöklassas men har inte någon självklar utnämning 

vilken miljöklassning det handlar om. Detta beror på att i dagsläget vet 

Östersundshem inte vilken ”nivå” av något miljöcertifieringssystem som 

dessa hus kommer att svara upp mot. Dock håller byggnaderna en hög 

miljöprofil då stora ytor av trä används samt att det monteras solceller på 

söderfasader och tak för en lägre elförbrukning. [22] 

Materialval 

Materialen på Fjällblicken håller en väldigt hög standard och här märks det att 

det inte snålas in på något i valen. I Bilaga B finns det specificerat över 

samtliga val av ytskikt och inredning i de olika rummen är. Men överlag så 

finns det ekparkett på golven, dock inte i entré och badrum där det ligger 

klinker med golvvärme. Väggarna och tak är målade, en detalj är att två 

väggar i vardagsrum så sitter det en träpanel. På terrasserna ligger det trätrall.  

 

Eftersom det här är en bostadsrätt med stora möjligheter till individuella 

förändringar så finns det självklart möjligheter att på detaljnivå också vara 

med och bestämma sina egna val av ytskikt, bänkskivor, m.m. Dessa 

förändringar prissätts dock individuellt från lägenhet till lägenhet beroende 

på exempelvis våningsplan och läge i huset. [22] 
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Lägenhetsstorlek och boendekostnad 

Nedan kommer det redovisas antal lägenheter i olika antal rum och olika 

storlekar på BOA-ytan samt deras hyra och vad som ingår i den. Hyran för 

dessa lägenheter så ingår värme och vatten. El, tv, bredband ingår ej. 

Hyror och priser på lägenheterna är det medeltal som blir mellan de olika 

alternativen på exempelvis olika våningar och lägen i huset. 

 

2st - 2-3 RoK - ca 74 kvm - Pris: 2 627 000 kr – Hyra: 3 299kr/månaden. 

8st - 2 RoK - ca 75 kvm - Pris: 2 385 000 kr - Hyra: 3 344 kr/månaden. 

8st - 2-3 RoK - ca 87 kvm - Pris: 2 636 100 kr - Hyra: 3 879kr/månaden. 

2st - 3 RoK - ca 89 kvm - Pris: 3 159 500 kr - Hyra: 3968 kr/månaden. 

6st - 2-3 RoK - ca 99 kvm - Pris: 2 900 700 kr - Hyra: 4 414kr/månaden. 

6st - 3-4 RoK - ca 103 kvm - Pris: 3 069 400 kr - Hyra: 4 592 kr/månaden. 

8st - 3-4 RoK - ca 115 kvm - Pris: 3 657 000 kr - Hyra: 5 127kr/månaden. 

8st - 3-5 RoK - ca 125 kvm - Pris: 3 775 000 kr - Hyra: 5 573kr/månaden. [22] 

 
Tabell 2: Boendekostnad för bostadsrättslägenheter på Fjällblicken, Östersund. 

 Kostnad 

(kr) 

Hyra 

(kr) 

Pris (kr) Lån på 

85% 

Ränta 

2% 

Ränte-

avdrag 

Amort-

ering 

2% 

Utgift 

inkl. 

amort. 

2-3 

RoK 

74kvm 

5904 3299 2 627 000  2 232 950 3721 - 1116 3721 9625 

2 RoK 

75 kvm 

5709 3344 2 385 000 2 027 250 3378 - 1013 3378 9087 

2-3 

RoK 

87 kvm 

6493 3879 2 636 100 2 240 685 3734 - 1120 3734 10 227 

3 RoK  

89 kvm 

7100 3968 3 159 500 2 685 575 4475 - 1343 4475 11 575 

2-3 

RoK 

99 kvm 

7290 4414 2 900 700 2 465 595 4109 - 1233 4109 11 399 

3-4 

RoK 

103 

kvm 

7636 4592 3 069 400 2 608 990 4348 - 1304 4348 11 984 

3-4 

RoK  

115 

kvm 

8753 5127 3 657 000 3 108 450 5180 - 1554 5180 13 933 
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3-5 

RoK 

125 

kvm 

9316 5573 3 775 000 3 208 750 5347 - 1604 5347 14 663 

 

Den här egna beräkningen på boendekostnaden har jag gjort ett antagande på 

att 15% är kontantinsats och 85% är lån av köpesumman och till en ränta på 

2%. Om man skulle räknat med en högre kontantinsats så skulle 

månadskostnaden bli lägre och ännu mer fördelaktig. 

Placering 

Placeringen av de här två husen är av bästa läget på Tallåsen, i nederkant av 

området och fritt synfält mot Frösön, Storsjön och de Jämtländska fjällen. Alla 

lägenheterna får terrass i västerläge och därmed sol under större delen av 

dagen och kvällen. 
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4 Resultat 

I det här avsnittet av rapporten kommer det redovisas vilka skillnader och 

likheter som den här undersökningen har lett fram till. Det blir bedömningar 

på vissa frågor samt att det blir redovisning av skillnader på egna utförda 

beräkningar och analyser. 

4.1 Skillnad mellan hyresrätt och bostadsrätt 

För att börja med att jämföra och förklara några grundläggande skillnader 

mellan en hyresrätt och en bostadsrätt generellt så är det främst att i 

bostadsrätten äger du lägenheten och en hyresrätt så äger fastighetsbolaget 

lägenheten men hyr ut den till dig. I en bostadsrätt har man själv ansvar för 

allt inne i lägenheten medans i en hyresrätt så ansvarar hyresvärden att 

lägenheten håller ett fungerade skick med allt vad det innebär. En hyresrätt 

kräver ingen insats för inflyttning utan bara ett avtal med fastighetsbolaget, i 

en bostadsrätt däremot så krävs en insats för att köpa lägenheten och ingå i en 

bostadsrättsförening. 

4.2 Materialval 

 

4.2.1 Flyttfågeln 

Materialvalen som gjorts på Flyttfågeln finns specificerade i Bilaga A, och där 

kan man se exakt vilka typer av material eller inredning som skiljde. Men det 

man kan säga generellt är att det inte skiljde så mycket på deras hyresrätt 

jämfört mot deras bostadsrätt. De punkterna som skiljde var: 

• Olika typer av bänkskivor i köket. 

• Olika typer av toalettutrustning i badrummen. 

• Inbyggd mikrovågsugn i bostadsrätten. 

Alla dessa ändringar var till fördel för bostadsrätten då de material som 

placerats i bostadsrätten höll en högre standard än hyresrätten. 
 

Alla tre husen byggs med samma typ av stomme och alla tre certifieras enligt 

Green Building vilket är ett bra steg i rätt riktigt mot en bättre miljö. Dock så 

har ett av husen träpanel som fasadmaterial medan de andra två husen har 

puts. Detta påverkar jämförelsen lite då ett hus innehållande bostadsrätter är 

med puts och två hus innehållande hyresrätter har den ena träpanel och den 

andra puts. Vilket bör ses som en liten fördel för hyresrättshusen då ett av de 

husen så används trä som fasadmaterial. 
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4.2.2 Tallåsen 

På det här området så var det en större skillnad mellan hyresrätten och 

bostadsrätten och det gjorde lite mer svårbedömt än det andra projektet, 

bostadsrätten var en mer ”lyxigt” variant medans hyresrätten liknade mer 

en ”standard” variant av nyproduktion. Men när man tittar närmare på 

materialvalen för ytskikt överlag så var det inga större skillnader inne i 

lägenheterna förutom de som presenteras nedan här: 

• Bastu med aggregat 

• Trätrall på balkong/terrassen 

• Träpanel på två väggar i vardagsrum 

Eftersom ”Etapp 1”-husen inte hade en lika omfattande dokumentation på 

deras materialval så kunde ej någon jämförelse på all inredning genomföras 

för det här området. 
 

Båda husen ska miljöklassas men med den nuvarande informationen så blir 

det Etapp 1 som anses vara bättre ur miljösynpunkt då den kommer att 

certifieras enligt Svanen märkningen som är en omfattande certifiering med 

höga krav på såväl energianvändning som inomhusmiljö. I dagsläget så finns 

ej information för Fjällblicken bostäderna om vilken miljöklassning de håller. 

Dock kommer bostäderna mest troligt att uppnå en hög miljöklassning på 

grund av dess noggranna materialval interiört, stora delar med trä exteriört 

samt med solceller på fasader och tak. 

4.3 Lägenhetsstorlek 

 

4.3.1 Flyttfågeln 

Alla lägenheter på flyttfågeln var två rum och kök förutom 2st hyresrätter som 

var ett rum och kök. Väljer då att plocka bort de lägenheterna som var ett rum 

och kök då det blir en orättvis bedömning om den skall finnas med då övriga 

lägenheter som jämförs är två rum och kök. Den här jämförelsen tar enbart 

hänsyn till procentandel av de olika BOA-ytorna i lägenheterna 

 

Tabell 3: Jämförelse BOA-ytor Flyttfågeln. 

Bostadsrätt Hyresrätt 

Antal 

(st) 

RoK  Yta 

(kvm) 

Andel 

(%) 

Antal 

(st) 

RoK Yta 

(kvm) 

Andel 

(%) 

14 2 34 44 53 2 34 49 

14 2 40 44 11 2 40 10 

4 2 54 12 43 2 54 40 

    1 2 56 1 
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Enligt formeln: ∑(𝑦𝑡𝑎 ∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙), summera samtliga ytor multiplicerat med 

respektive andel. Detta för både hyresrätt och bostadsrätt så blir resultatet 

deras olika genomsnitts BOA-ytor enligt följande: 

- Bostadsrätt: 39 kvm 

- Hyresrätt: 43 kvm 

 

4.3.2 Tallåsen 

En liknande jämförelse som på tidigare projektet kommer också genomföras 

här, därför kommer den här jämförelsen enbart ta hänsyn till procentandel av 

de olika BOA-ytorna i lägenheterna. Väljer att plocka bort lägenheten som var 

1,5 rum och kök då det blir en orättvis bedömning om den skall finnas med då 

övriga lägenheter som jämförs är mellan 2–3 rum och kök. I bostadsrätten kan 

fler antal rum väljas men i den här jämförelsen får de anges som tre rum och 

kök. 
 

Tabell 4: Jämförelse BOA-ytor Tallåsen. 

Bostadsrätt Hyresrätt 

Antal 

(s) 

RoK  Yta 

(kvm) 

Andel 

(%) 

Antal 

(st) 

RoK Yta 

(kvm) 

Andel 

(%) 

2 2–3 74 4 32 2 55 35,5 

8 2 75 17 14 2 57 15,5 

8 2–3 87 17 28 3 67 31 

2 3 89 4 16 3 72,5 18 

6 2–3 99 12     

6 3–4 103 12     

8 3–4 115 17     

8 3–5 125 17     

 

Enligt formeln: ∑(𝑦𝑡𝑎 ∗ 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙), summera samtliga ytor multiplicerat med 

respektive andel. Detta för både hyresrätt och bostadsrätt så blir resultatet 

deras olika genomsnitts BOA-ytor enligt följande: 

- Bostadsrätt: 99 kvm 

- Hyresrätt: 62 kvm 
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4.4 Boendekostnad 

Här ska en jämförelse utföras som grundar sig i tidigare genomförda 

boendekostnadsberäkningar 
 

4.4.1 Flyttfågeln 

Det här resultatet finns till grund i kapitel 3.1.2.1 och 3.1.2.2 och det är därifrån 

följande boendekostnader är hämtade för att genomföra den här jämförelsen. 

För att än en gång få en så rättvis och korrekt jämförelse som möjligt har jag 

valt att undersöka endast lägenheterna med storlekarna 34, 40 och 54 kvm för 

att dessa finns i både hyres- och bostadsrätterna. 
 

Tabell 5: Jämförelse boendekostnader Flyttfågeln. 

1 2.Bostadsrätt 3. Bostadsrätt 4. Hyresrätt 5. 6. 

Storlek 

(kvm) 

Kostnad (kr) Kostnad inkl. 

amortering 

(kr) 

Hyra (kr) Differens 

kolumn 4 - 

kolumn 2 

Differens     

kolumn 4 -

kolumn 3 

34 3233 5138 6481 3248 1343 

40 3732 5920 6943 3211 1023 

54 4730 7202 7971 3241 769 

 

Medeltalen av differenserna mellan en hyresrätt och en bostadsrätt i 

Flyttfågeln är: 

- Exkl. amortering: 3233 kr/månad 

- Inkl. amortering: 1045 kr/månad 
 

4.4.2 Tallåsen 

Det här resultatet finns till grund i kapitel 3.2.2.1 och 3.2.3.1 och det är därifrån 

följande boendekostnader är hämtade för att genomföra den här jämförelsen. 

För att få en så rättvis och korrekt jämförelse som möjligt har jag valt att 

undersöka lägenheterna i bostadsrätten med storleken 74 och 75 kvm och i 

hyresrätten 67 och 72,5kvm för en så likvärdig storlek som möjligt på 

lägenheterna. 
 
Tabell 5: Jämförelse boendekostnader Tallåsen. 

1 2.Bostadsrätt 3. Bostadsrätt 4. Hyresrätt 5. 6. 

Storlek 

(kvm) 

Kostnad (kr) Kostnad inkl. 

amortering 

(kr) 

Hyra (kr) Differens 

kolumn 4 - 

kolumn 2 

Differens     

kolumn 4 -

kolumn 3 

67-74 5904 9625 8804 2900 -821 

72,5-75 5709 9087 9458 3749 371 
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Medeltalen av differenserna mellan en hyresrätt och en bostadsrätt på 

Tallåsen är: 

- Exkl. amortering: 3325 kr/månad 

- Inkl. amortering: -225 kr/månad 

4.5 Placering 

Beskrivning av hur husen är placerade finns beskrivet i Kapitel 3 under 

respektive projekt. Den tidigare beskrivningen får då ligga till grund som 

resultat och bli det som senare kommer analyseras under nästkommande 

kapitel Diskussion. 

4.6 Intervju 

Resultatet av genomförd telefonintervju är grundade i de frågeställningar som 

finns i Bilaga C. Nedan kommer en översikt av svaren som berör mitt arbete 

och som är relevant att ta med. 

 

4.6.1 Projektchef Skanska AB, Ulf Lindström 

Ulf Lindström är Projektchef på Hus Norr i Jämtland/Västernorrland på 

byggföretaget Skanska AB. Han har varit med i branschen i 34 år och därmed 

samlat på sig en hel del erfarenhet. Lindström berättar att Tallåsen projektet 

ingår i ett avtal med kommuner som är skrivet tillsammans med 

organisationen SABO och byggföretagen Skanska, Lindbäcks bygg och NCC. 

Avtalet heter Kombohus Plus och är ett avtal som endast dessa företag har 

möjligheten att bygga med deras framarbetade koncepthus, såklart med vissa 

förändringar.  

 

Lindström fortsätter med att berätta kring de byggda husen på Tallåsen som 

tidigare kallats ”Etapp 1”, dessa är koncepthus som ingår i SABO-avtalet. 

Vissa förändringar har gjorts på material beroende på byggplats, men enligt 

Lindström i projekt som han har varit verksam i skiljer sig materialvalen inte 

emellan en hyresrätt och bostadsrätt. Om det är någon liten detalj som skiljer 

sig mellan de olika upplåtelseformerna beror det till största del av beställarens 

olika krav och därmed entreprenörens kundfokus eller de personliga tillvalen 

som går att genomföra vid en nyproduktion av bostadsrätter.  

 

Vidare berättar Lindström att internt inom Skanska så anser man att den 

standard som lägenheterna på Tallåsen håller är väldigt hög och brukar 

förklaras som ”bostadsrätts standard”. Frågan om det är för hög standard har 

dykt upp, men samtidigt ser han ett långsiktigt tänk med valda material och 

lösningar för lägre kostnader.  
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Lindström fortsätter och belyser hur miljöcertifieringar har vuxit i Sverige de 

senaste 10–15 åren och tror att de flesta vill certifiera sig enligt något system 

för egen marknadsföring och möjlighet till att ta en högre hyra på sina 

nyproduktioner. Dock finns det inget generellt som skiljer hyresrätter och 

bostadsrätter ifrån varandra utan det beror snarare på beställare. Exempelvis 

ligger Östersundhem väldigt långt fram med omfattande system och många 

gröna lösningar på deras projekt. Dessa miljömärkningar bidrar även till stor 

del vilka materialval och produktionsmetoder man väljer att använda sig av 

för att uppnå de olika kraven som ställs för att senare nå miljöcertifikatet. 

 

När det gäller storlek och skillnader på dessa mellan hyresrätter och 

bostadsrätter så tror Lindström att de specifika förutsättningarna på platsen 

avgör vad som skall byggas. Detta tas fram genom marknadsundersökningar 

för området och utifrån det tas beslut om vilka typer av lägenheter som skall 

byggas. Han tänker på att bostadsrätter ofta är större men samtidigt måste de 

yteffektiviseras för att hålla nere kvm-priser och se till vad marknaden 

efterfrågar. För att hela tiden försöka mätta marknaden där det efterfrågas och 

senare fokusera på en annan lägenhetstyp vid ett senare projekt. 

 

Avslutningsvis förklarar Lindström sin syn på hur hyresrätter och 

bostadsrätter har sina lägen med utsikt och balkonger. Han tycker det finns en 

liten skillnad med att bostadsrätterna ofta får de ”fina lägena” på deras 

bostäder, men samtidigt har han varit med i flertalet projekt där hyresrätter 

har toppenlägen. Han nämner även kommunens inverkan på detta med 

möjligheten till att styra med exempelvis detaljplaner över vad som skall 

byggas på olika platser.  
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5 Diskussion 

I detta kapitel så förs en diskussion över de presenterade resultaten och även 

jämför dem mot den beskrivna teorin. Jag har valt att dela upp diskussionen i 

delar för att på ett tydligare sätt diskutera kring mina forskningsfrågor. 

5.1 Materialval 
Till en början av det här arbetet så levde hypotesen att stora skillnader på 

materialvalen måste finnas mellan dessa olika boendeformer. Detta har under 

arbetets gång motbevisats att sådant inte är fallet för min studie. 

Materialvalen som gjorts i de olika undersökta projekten är i stort sätt av 

samma typ, standard och kvalité. Samtidigt så finns det vissa mindre 

skillnader finns mellan dem och när man undersöker dessa närmare så är 

skillnaden alltid till fördel för bostadsrätten med ett ”bättre” material eller 

en ”bättre” produkt.   

 

Efter genomförd intervju så insåg jag att de byggda hyresrätterna på Tallåsen 

håller en högre standard än en ”vanlig” nyproduktion av hyresrätter. Det 

beror främst på Östersundshems satsning på miljöfrågor och sunda 

materialval. Detta kan ha medfört att vid jämförelsen mellan dessa två objekt 

på Tallåsen blev inte skillnaderna så stora då en väldigt hög standard överlag 

hölls i området. Vilket hade kunnat lett till ett annat resultat om något annat 

område jämförts och där lägenheterna höll ”vanlig” nyproduktionsstandard. 

 

När jag undersökt om det finns några skillnader mellan hyresrätter och 

bostadsrätter huruvida de miljöcertifieras så ser jag i dagsläget ingen skillnad 

då de flesta beställare vill miljöcertifiera sina byggnader dels för egen 

marknadsföring, bidra till ett hållbarare samhälle samt att de kan generera i 

högre hyror och priser då dagens samhälle strävar mot hållbarhet i allmänhet. 

Dock om jag genomför en jämförelse mellan de valda projekten så ligger 

hyresrätterna i framkant med deras mer omfattande Svanenmärkning på 

Tallåsen gentemot en ej genomförd klassning på Tallåsens bostadsrätter samt 

Green Building som fanns för båda upplåtelseformerna på projektet 

Flyttfågeln. 
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5.2 Lägenhetsstorlek 
Den här jämförelsen grundade sig i att jämföra olika storlekar för lägenheter 

om två till tre rum och kök för de olika bostadsformerna. Skillnaderna som 

jämförelsen ledde till blev 4 respektive 37 kvm mellan de två olika områdena. 

Detta måste anses som väldigt stora skillnader och därför bör det funderas 

över varför det blev följande resultat. En tanke är att lägenheterna på Tallåsen 

blev byggda av olika entreprenören samt med lite andra förutsättningar för 

respektive bostäder. Bland annat valmöjligheter hos bostadsrätterna mellan 

tre till fem rum och kök, skulle dessa lägenheter räknas bort i jämförelsen 

skulle det leda till ett helt annat resultat för skillnaden storleksmässigt hos 

lägenheterna.  

 

Ur en annan synvinkel kan man istället påvisa att bostadsrätterna på Tallåsen 

är av den lyxigare varianten med stora ytor jämfört med byggda hyresrätter 

och dessutom uppförd av en annan entreprenör än hyresrätterna. Medan 

bostadsrätterna i Flyttfågeln som höll nästan samma storlekar överlag 

byggdes av samma entreprenör och med samma koncept som hyresrätterna.  

 

Med hänsyn enbart till min genomförda studie av jämförelsen mellan 

upplåtelseformerna för de undersökta områdena så blir bostadsrätterna 16.5 

kvm större än hyresrätterna i genomsnitt. Vilket är en stor skillnad när man 

ser till samma typer av lägenheter. 

5.3 Boendekostnad 
Att jämföra lägenheter med ungefär samma storlek kan alltid vara en risk och 

jag anser att mitt arbete gick lite i den fällan. Jag tycker jämförelsen för 

Flyttfågeln blev mycket mer rättvis och korrekt jämförelse än den som gjordes 

för Tallåsen då ytorna skiljde lite för mycket mellan hyresrätten och 

bostadsrätten för att den skall anses vara en helt rättvis jämförelse.  

 

Med enbart hänsyn till mina genomförda beräkningar på boendekostnad så 

skiljde det ca 3300kr i månaden i genomsnitt för båda områdena. Detta i 

jämförelse med teorin är 500kr mindre för Östersunds projektet och 700kr 

mindre för Umeå projektet. Min undersökning av boendekostnad var baserat 

med samma metod som fanns genomfört i tidigare studier och beskrivet i 

teorin. Med en amortering på 2% skiljer det ca 800kr i månaden för båda 

projekten, vilket kan jämföras med ca 1650kr i månaden på tidigare 

genomförda studier som finns beskrivet i teorin. Teorin beskriver lägenheter 

på ca 70kvm och detta varierar i min undersökning mellan 34-75kvm vilket 

också kan vara en faktor till den lilla skillnaden som fanns på resultatet 

jämfört med teorin. 
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Om man ska ta hänsyn till amortering eller inte går ej att svara på, utan det är 

väldigt personligt beroende på dina bolånemöjligheter och huruvida det 

kommer finnas ett amorteringskrav eller inte. Med säkerhet kan jag dock 

påstå att det kommer oavsett amortering vara billigare att bo i en bostadsrätt 

än en hyresrätt enligt min studie. 

 

Det skall också tilläggas att vid dessa jämförelser och beräkningar har det ej 

tagits någon hänsyn till huruvida det skiljer sig på lägenheter med vad som 

ingår i hyran. Värme ingår i alla undersökta lägenheter, vatten i alla förutom 

ett projekt. Medan el, tv och bredband varierar mer mellan de olika områdena 

och upplåtelseformerna. Detta skulle kunna ha lett till lite andra 

boendekostnader ifall man hade haft exakt samma förutsättningar på samtliga 

undersökta lägenheter.  

5.4 Placering 
När jag har jämfört och undersökt placering av bostäderna har jag tittat på 

läget av placeringen av huset samt hur balkonger/terrasser är placerade med 

hänsyn till väderstreck. Överlag så är det en bättre placering av 

bostadsrätterna både enligt mina egna bedömningar av projekten samt även 

utifrån genomförda intervjuer. Dessa bedömningar har gjorts med objektiva 

ögon och tittat på faktorer såsom närhet till service och utsikt.  

 

Vid en jämförelse av balkonger/terrasser så finns det också en skillnad, 

bostadsrätterna har i de undersökta fallen väster och öster lägen, medan 

hyresrätterna har betydligt mer blandade utfall där alla väderstreck finns med 

representerade. Detta bör då ses till fördel för bostadsrätterna enligt tidigare 

beskriven teori där det leder till mer dagligt solljus och kanske till och med ett 

högre värde på lägenheten tack vare just balkongens/terrassens placeringen. 
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6 Slutsatser 

I detta kapitlet skall mina forskningsfrågor utifrån hela mitt arbete besvaras i 

ett så tydligt format som möjligt.  
 

Det finns likheter men helt klart också skillnader mellan en nyproducerad 

hyresrätt och en nyproducerad bostadsrätt. Detta har gång på gång bevisats 

under arbetets gång. Utifrån mina specifika forskningsfrågor så skall jag 

nedan lista de viktigaste punkterna som min studie har lett fram till: 

 

• Det finns små skillnader på materialval mellan upplåtelseformerna och 

dessa materialvalen är till tydlig fördel för bostadsrätten.  

 
• Det finns ingen skillnad på om en hyresrätt eller bostadsrätt 

miljöcertifieras eller miljöcertifieras på mer omfattande sätt i någon av 

upplåtelseformerna. 

 

• Bostadsrätter som är om två till tre rum och kök är i genomsnitt 16.5 

kvm större än motsvarande hyresrätter.  

 

• Boendekostnader för lägenheter med ungefär samma storlek är 

bostadsrätter billigare än hyresrätter. Bostadsrätten är ca 3300kr 

billigare i månaden exklusive amortering och ca 800kr billigare 

inklusive 2% amortering jämfört med hyresrätter med samma 

förutsättningar. 

 

• Bostadsrätter har genomgående bättre läge av byggnaden samt bättre 

placering av balkonger/terrasser i väderstrecken söder och väster som 

anses vara de två bästa. 
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7 Förslag till fortsatta studier 

 

• Det skulle vara intressant att jobba vidare ur ett ekonomiskt perspektiv 

och undersöka vad som skapar mervärde i bostäder och se om det 

skiljer sig något mellan en hyresrätt eller en bostadsrätt. Exempelvis 

genomföra en enkät vad som man tycker är viktigt i en lägenhet och 

vad man är beredd att betala för det, både i mer hyra eller ett högre 

pris på lägenheten. Om man ser annorlunda på att betala mer för 

boendet om man äger det eller inte. 

 

• En annan spännande tanke att undersöka skulle vara att kolla på mer 

byggtekniska egenskaper och jämföra olika hus från hela Sverige och 

se hur det varierar beroende på både upplåtelseform och byggplats. 

För att senare mynna ut till någon typ av geografiskt karta över vart i 

Sverige olika ”hustyper” krävs för att uppfylla olika kravställningar. 
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Bilagor 

Bilaga A: Tabell materialval Flyttfågeln, Umeå. 
 

 Samma i bostads- 

och hyresrätt: 

Bostadsrätt: Hyresrätt: 

Generellt 

bostaden: 

Golv – Lackad 

trestavig ekparkett 

13mm, Tarkett Pure 

  

 Väggar - Vitmålade   

 Garderober – Vita 

släta 

  

 Innerdörrar – Vita 

släta 

Tak - vitt 

  

Hall: Golv – Mörkgrå 

klinker, typ: Iris 

Antacrite 100x100 

mm 

  

 Ytterdörr – 

Säkerhetsdörr 

  

 Övrig utrustning – 

Kapphylla och 

garderob 

  

Kök: Inredning – 

Ballingslöv, typ: 

solid (vit) 

  

  Bänkskiva – 

Laminat, typ 6424 

Bänkskiva – 

Laminat, typ 

6945 

 Stänkskydd – Kakel 

(vit) 100x300 mm 

  

 Handtag – 

Ballingslöv typ: HG 

750 krom c/c 128mm 

  

 Belysning köksbänk 

– Ballingslöv 

spotlights 

  

 Kyl/Frys – Cylinda 

kombiskåp KF 2185 

FNE RF 186cm, vit 
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 Häll: Cylinda 

glaskeramikhäll IH 

710 60cm 

  

 Spis/Ugn: Cylinda 

Inbyggnadsugn IBU 

82 

  

  Mikrovågsugn – 

Cylinda 

inbyggnadsmikro 

IM80M 

 

 Diskmaskin – 

Cylinda DM 3020 vit 

  

 Spisfläkt – Cylinda 

fläktkåpa Franke 

251-10 

  

 Källsortering – Kärl 

för sortering 3 

fraktioner 

  

Badrum: Golv – Mörkgrå 

klinker, typ: Iris 

Antracrite 

100x100mm 

  

 Väggar – Vitt kakel, 

typ: Prisma 

200x300mm 

  

 Toalett – 

Golvstående Ifö sign 

6860 

  

 Tvättmaskin - 

förberett 

  

 Övrig utrustning – 

Duschdraperiskena, 

handdukshängare 

rostfria krokar, 

toalettpappershållare 

rostfri, spegel: 

ballingslöv med 

belysningsarm 

Övrig utrustning – 

Tvättställ: Ifö 

komplett med 

underskåp 

Övrig 

utrustning – 

Tvättställ: Ifö 

Keramag 

Renova med 

underskåp 

Vardagsrum och 

sovrum: 

Fönsterbänkar – 

Infällda typ: Azul 

Cascais 

  

 Garderober – 

Ballingslöv vita släta 
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Bilaga B: Tabell materialval Fjällblicken, Tallåsen, Östersund. 

 

 Golv: Väggar: Tak: Inredning: 

Entré: Klinker med 

golvvärme 

Målat Målat Garderobsskåp med skjutdörrar 

och kompletteringbar 

grundinredning, typ Elfa. 

Vardagsrum: Ekparkett Målat Målat Två väggar med träpanel 

Kök:  Ekparkett Målat Målat Skåpsnickerier Marbodal eller 

likvärdigt, induktionshäll, ugn, 

micro, diskmaskin, kyl- och 

frysskåp. 

Klädkammare: Ekparkett Målat Målat Kompletteringsbar 

grundinredning med skenor, 

typ Elfa. 

Sovrum: Ekparkett Målat Målat  

WC/Dusch: Klinker med 

golvvärme 

Kakel Målat Tvättställ med kommod, WC-

stol, duschvägg i glas, i ett av 

lägenhetens badrum finns 

tvättmaskin och torktumlare 

med arbetsbänk. 

Bastu: Klinker Panel Panel Bastulavar, bastuaggregat 

Förråd:  Ekparkett Målat Målat Hängsystem frö hyllor, två 

hyllplan. Kompletteringsbart. 

Terrass: Trätrall - - Glasräcken, lågt förvaringsskåp 

ca 1,10 m högt i trä med plåttak. 
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Bilaga C: Intervjufrågor Byggföretag 
 

1. Tjänst? 

2. Utbildning?  

3. Hur många år i byggbranschen?  

4. Har du varit inblandad i både nyproducerade bostadshus 

innehållande hyresrätter och bostadsrätter? 

5. Hur går ni tillväga vid en första anblick vid olika val inför ett jobb? 

Koncept?  

6. Vad har du för möjlighet att vara med att bestämma materialval? 

Interiört? Exteriört? 

7. Viljan att miljöcertifiera? 

8. Såg du någon skillnad i materialval mellan upplåtelseformerna? 

9. Skiljer sig produktionsmetoderna? 

10. Storlek på lägenheterna? Bostadsrätt större? 

11. Hur skiljer sig placering/läge? Balkonger/terrasser?  

12. Vilket utförande föredrar du att bygga, hyresrätt eller bostadsrätt? 

 


