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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till den här kandidatuppsatsen är faktumet att fastigheter och dess 

relaterade industri har en stor negativ miljöpåverkan. Eftersom 

fastighetssektorn är en essentiell byggsten i samhällsbyggandet innebär det att 

miljölösningar och hållbar fastighetsutveckling kan bidra till en positiv 

utveckling för samhället. De senaste decennierna har visat på en ökning av 

miljöcertifierade fastigheter men trots detta är spridningen fortfarande långsam 

på den svenska fastighetsmarknaden. Befintliga studier beskriver olika 

fördelar och motiverande faktorer som bör inverka till att fastighetsbolag 

investerar i miljöcertifierade fastigheter. Bland dessa konstateras fördelar såsom 

sänkta drift- och underhållskostnader, minskad vakansgrad, en förbättrad 

varumärkesprofil och ett ökat marknadsvärde. Vi saknar dock information om 

hur fastighetsbolagen upplever att dessa fördelar generas i praktiken och hur 

faktorerna har haft inverkan på bolagens investeringsbeslut. Därmed är syftet 

med denna uppsats att förklara hur olika motivationsfaktorer påverkar 

fastighetsbolag till att investera i miljöcertifierade byggnader. För att besvara 

syftet har fyra stycken hypoteser utformats baserat på tidigare litteratur där 

motivationsfaktorerna förbättrat resultat, ökad ekonomisk lönsamhet, 

förbättrad varumärkesprofil samt möjligheten att ta del av incitamentsprogram 

och ekonomiska bidrag har valts ut som centrala variabler i vår undersökning. 

Hypoteserna har sedan testats med hjälp av en kvantitativ studie, i form av en 

enkätundersökning. Insamlade data har analyserats genom en multipel 

regressionsanalys där de fyra motivationsfaktorerna har analyserats mot 

fastighetsbolagets andel investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 

Slutsatsen med uppsatsen är att ingen av hypoteserna uppnår statistisk 

signifikans och därmed kan inte insamlade data i vår studie garantera samband 

mellan motivationsfaktorerna och investeringsbeslut i miljöcertifierade 

fastigheter. Genom vår studie har vi dock kunnat identifiera ett antal skillnader 

och likheter mellan teoretiska påståenden och vårt resultat. Trots att statistiska 

samband inte kan bekräftas har enkätundersökningen samlat in deskriptiva data 

som bidrar till en generell bild av hur svenska fastighetsbolag idag upplever 

miljöcertifierade fastigheter samt vad som motiverar dem till investeringar i 

dessa fastigheter.  

Nyckelord: miljöcertifierad fastighet, motivationsfaktor, investeringsbeslut, 

resultat, ekonomisk lönsamhet, varumärkesprofil, incitamentsprogram och 

ekonomiska bidrag, svenska fastighetsmarknaden  
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Abstract 

The background of our thesis is the fact that properties and their related 

industry have a big negative impact on our environment. Since the real estate 

business is an important part of how the society is constructed, environmental 

solutions and sustainable real estate development can contribute to positive 

climate changes globally. The last decades have shown an increasing number of 

green properties, however the proliferation on the Swedish market is still slow. 

Existing research describes different benefits and motivators that should 

encourage investments in environmentally certified properties among real estate 

companies. Benefits that are established are for example lower energy- and 

maintenance costs, lower vacancy rate, an improved company image and 

increasing market value. We believe there is a gap of information considering 

how the real estate companies experience that these benefits are generated from 

a green building, as well as how motivators have impacted on the companies’ 

investment decisions. The purpose of this thesis is therefore to explain how 

different motivators affect real estate companies to invest in environmentally 

certified properties. To answer the purpose of our thesis, we have created four 

different hypotheses based on existing research which includes an improved 

result, increased economic profitability, improved company image and the 

opportunity of incentive programs and economic contributions. The 

hypotheses of our study have been tested with a quantitative method, through 

a survey. Collected data from our study has been analysed through a multiple 

regression analysis, where the four motivators have been analysed against the 

real estate companies share of investment decisions in environmentally certified 

properties. The conclusion of this thesis is that none of the hypotheses reached 

statistical significance and therefore the collected data cannot prove any 

relations between the motivators and companies’ investment decisions. 

Although, through our study, we have been able to identify both differences and 

similarities between theoretical claims and the result from our study. Even 

though statistical relations cannot be confirmed, the survey has collected 

descriptive data which contributes to a general view of how Swedish real estate 

companies today evaluate environmentally certified properties and how they are 

motivated to invest in these properties.  

Keywords: environmentally certified property, motivators, investment 

decisions, result, economical profitability, company image, incentive programs 

and economic contributions, Swedish property market 
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1. Introduktion 

1.1. Bakgrund 

År 2016 uppgick de totala utsläppen av växthusgaser från den svenska bygg-och 

fastighetssektorn till cirka 12,8 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket 

motsvarade 21 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser (Boverket 

2019).  Byggnader står idag för en tredjedel av hela världens energikonsumtion 

(Zuoa et al. 2017) och inom den Europeiska Unionen svarade byggnader för 40 

procent av den sammanlagda energianvändningen år 2010. Byggnader och dess 

relaterade industri medför ett praktiskt problem för samhället eftersom det har 

en stor negativ påverkan för både miljö och hälsa, vilket innebär att dessa 

aktiviteter medför stora utmaningar som måste hanteras för att främja hållbarhet 

(Balaban & Puppim de Oliveira 2017). På grund av detta beslutade Europeiska 

Unionen (2010) att snabba och omfattande åtgärder inom bygg- och 

fastighetsbranschen krävs för att minska unionens energianvändning och 

utsläpp av växthusgaser. 

Klimatförändringar och miljöpåverkan är enligt Goodwin (2011) problematiska 

ämnen som är allt mer framträdande i samhället världen över och intresset för 

miljön har växt inom samtliga branscher. Balaban och Puppim de Oliveira 

(2017) konstaterar att stora befolkningsmängder och ekonomiska aktiviteter i 

urbaniserade områden har förstärkt sambanden mellan städer, hälsa och miljö. 

Vidare menar de att vårt stadsbyggande är ansvarigt för både miljö- och 

hälsorelaterade problem men även att det är nyckeln till ett grönare samhälle 

och en mer hållbar framtid.  Bakgrunden till hållbar fastighetsutveckling anses 

enligt Lee och Koski (2012) ha uppkommit ur den generella trenden att vara 

miljömedveten i sitt tänkande och beteende. Det anses vara ett aktuellt ämne 

eftersom dess positiva bidrag till ett klimatsmart samhälle kan hjälpa till att 

förhindra den globala uppvärmningen (Lee & Kolski 2012). Det konstateras att 

hållbar utveckling med största sannolikhet bidrar med växande ekonomiska och 

sociala fördelar, ibland kortsiktigt men oftast betydande på lång sikt (Balaban & 

Puppim de Oliveira 2017).  

Genom förändringar inom fastighetsbranschen kan positiva miljöeffekter 

uppnås (Wu et al. 2017). Ett verktyg som har uppkommit för att driva miljö och 

hållbarhet framåt inom bygg- och fastighetsbranschen är grön byggnation och 

gröna byggnader. World Green Building Council (2019) definierar en grön 

byggnad som en byggnad som i sin design, konstruktion eller drift, minskar eller 

eliminerar negativ påverkan och som samtidigt kan skapa positiv påverkan på 
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vårt klimat och på vår miljö. En grön byggnad kan miljöcertifieras enligt olika 

certifieringssystem och för att certifiera en byggnad behöver byggnaden 

generellt uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier kan exempelvis innebära att ha 

en effektiv energi-, vatten- och resursanvändning, använda förnybar energi 

såsom solenergi alternativt använda hållbara material utan gifter. Alla byggnader 

kan miljöcertifieras oberoende av den verksamhetstyp som bedrivs (World 

Green Building Council 2019). Grön byggnation främjar hållbarhet samt 

reducerar miljöpåverkan från fastigheter och det är konstaterat att en grön 

kommersiell byggnad släpper ut 32 procent mindre koldioxid än en likvärdig 

icke grön byggnad under dess livscykel (Wu et al. 2017). Isaksson och Linderoth 

(2018) skriver att trots bevis på att miljöcertifierade fastigheter medför positiva 

effekter är adoptionen av grön byggnation långsam vilket leder till att 

övergången till ett mer hållbart samhälle saktas ner. 

 

1.2. Problemdiskussion 

De senaste decennierna har det skett en ökning av gröna byggnader samt många 

andra miljölösningar på en global nivå, vilket kan ses som ett bevis och ett 

resultat på att vi blir tvingade att hantera olika utmaningar kopplade till 

klimatförändringar och miljöproblem (Zuoa et al. 2017).  Dock har det bevisats 

att inom fastighetsbranschen prioriteras kostnader i relation till kvalitet i hög 

grad vid investeringsbeslut, vilket resulterar i att många andra aspekter 

prioriteras högre än klimatsmarta lösningar (Isaksson & Lindroth 2018). Enligt 

Zhang et al. (2017) är en miljöcertifierad byggnad mest trolig att vara ekonomisk 

lönsam ur ett livscykelperspektiv. Trots detta är den generella uppfattningen 

inom fastighets- och byggbranschen att grön byggnation är dyrare än de 

traditionella byggnationsmetoderna. Det här resonemanget baseras på att 

miljöcertifierade byggnader kräver en större initial investering för att hantera 

höga startkostnader under konstruktionsstadiet (Zhang et al. 2017). 

En studie av Isaksson och Linderoth (2018) baserad på den svenska 

fastighetsindustrin visar att brist på information hos beslutsfattare är det största 

hindret för investeringar i miljöprojekt. De anser att det fokuseras för mycket 

på start- och konstruktionskostnader när istället hela projektets livscykel bör 

beaktas. Vid beslutsfattning om miljöinvesteringar bör även en avvägning 

mellan miljövård och vinst genomförs, vilket är problematiskt eftersom bolagen 

är vinstberoende (Isaksson & Linderoth 2018). Den informationsbrist som 

finns om grön byggnation anser vi kan beaktas som ett teoretiskt problem 
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eftersom det bidrar till en saknad förståelse inom ämnet. Konsekvenser av detta 

leder sedan till ett praktiskt problem då avsaknad av kunskap och förståelse 

förhindrar grön byggnation att spridas och implementeras på den svenska 

marknaden. Dessutom konstaterar Wu et al. (2017) att det finns brister i 

kommunikation och informationsflöden, vilket innebär att om dessa brister 

åtgärdas kan det bidra till en ökad uppnådd kunskap och förståelse för 

intresserade fastighetsbolag. Informationsflödet mellan olika verkställande led 

anses vara en avgörande faktor och författarna menar att fler fastighetsbolag 

hade valt att bygga grönt om spridningen av den faktiska betydelsen och 

innebörden av att bygga grönt hade framträtt tydligare (Wu et al. 2017). 

Enligt Isaksson och Lindroth (2018) är företag inom den svenska bygg- och 

fastighetsmarknaden starkt engagerade i att utveckla miljö- och 

hållbarhetslösningar. Dock beskriver Björck och Olsson (2013) att det saknas 

tydliga politiska riktlinjer och reformer kring hur grön byggnation ska 

effektiviseras på den svenska marknaden. Resultat från intervjuer med olika 

fastighetsbolag visar bland annat att många fastighetsbolag är skeptiska till att 

grön byggnation kommer öka utan hjälp från staten. Eftersom marknaden är 

pengastyrd måste det finnas ekonomiska incitament som effektiviserar samt 

motiverar till att bygga och förvalta hållbart, exempelvis med hjälp av 

skattelättnader eller andra belöningar. Studien rekommenderar även 

implementering av restriktioner för det redan befintliga fastighetsbeståndet, då 

nyproducerade byggnader redan uppnår betydligt bättre standarder (Björck & 

Olsson 2013). 

Sammanfattningsvis är grön byggnation enligt tidigare studier konstaterat 

fördelaktigt för flertalet parter såsom samhälle, miljö och det investerande 

fastighetsföretaget. En miljöcertifierad fastighet anses vara mest trolig att 

resultera i ekonomisk lönsamhet (Zhang et al. 2017).  Problematik som kvarstår 

är det faktum att spridningen på den svenska marknaden är långsam (Isaksson 

& Linderoth 2018) och att pengar ofta anses vara ett problem för hållbart 

byggande (Isaksson & Linderoth 2018; Zhang et al. 2017). Vi har identifierat ett 

gap av studier som tidigare utrett problematiken kring motivationsfaktorer på 

aktuell marknad. Med motivationsfaktorer avses i denna uppsats de drivkrafter 

som väcker handling hos fastighetsbolagen till att investera i miljöcertifierade 

byggnader. Flertalet studier identifierar olika motivationsfaktorer men vi saknar 

information om hur faktorerna har haft inverkan på investeringsbeslut, vilket 

gör det problematiskt att driva grön byggnation framåt. Förhoppningsvis kan 

ökad kunskap om motivationsfaktorer ge en bättre förståelse för 
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miljöcertifierade fastigheter vilket kan underlätta spridningen av grön 

byggnation. Vår uppfattning är att resultat från en verklighetsbaserad studie från 

fastighetsbranschen kan skapa en bättre beskrivande bild, vilket även 

förhoppningsvis bidrar till en ökad förståelse. 

 

1.3. Syfte 

Baserat på den problematik som existerar avseende informationsbrist och 

långsam spridning av grön byggnation är syftet med denna uppsats att förklara 

hur olika motivationsfaktorer påverkar fastighetsbolag till att investera i 

miljöcertifierade byggnader.  

För att uppnå vårt syfte kommer vi först att genom befintlig litteratur identifiera 

olika motivationsfaktorer med miljöcertifierade fastigheter. Därefter med hjälp 

av en kvantitativ studie utvärdera fastighetsbolagets upplevda utfall av 

miljöcertifierad byggnation samt dess inverkan på bolagens investeringsbeslut.  
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2. Litteraturbakgrund & teori 

Litteraturbakgrund 

2.1. Definition av begreppet miljöcertifierad byggnad 

I bakgrundsinformationen gavs en definition av begreppen grön byggnation och 

grön byggnad.  I denna uppsats kommer vi dock genom hela vårt arbete att 

använda oss av termen miljöcertifierad byggnad, vilken kan likställas med grön 

byggnad. Vi har valt att avgränsa oss till ett begrepp för att undvika 

missförstånd. Med termen miljöcertifierad byggnad avses en byggnad som 

mottagit någon typ av ”stämpel” från de olika miljöcertifieringssystemen som 

idag finns i Sverige. Exempelvis en certifiering enligt BREEAM-SE, 

Miljöbyggnad, LEED, Green Building eller Svanen, vilka är de vanligaste 

miljöcertifieringssystemen som används i Sverige (Sveriges Byggindustrier 2019; 

Sweden Green Building Council 2019). Vidare används termen miljöcertifierad 

fastighet vilken syftar till hela fastigheten och inte endast byggnaden, inte heller 

här tas hänsyn till vilken typ av miljöcertifiering fastigheten har. 

Motsatsen till en miljöcertifierad byggnad benämns i uppsatsen som en 

konventionell byggnad, vilket innebär en byggnad där miljöåtgärder inte har 

vidtagits. Med andra ord kan en konventionell byggnad beskrivas som vad i 

vardagligt tal kallas för en “vanlig byggnad”.  

 

2.2. Miljöcertifierade byggnader och dess påverkan för 
fastighetsbolag 

Denell och Bonde (2015) menar att på den svenska fastighetsmarknaden har 

företagen kommit långt inom sitt miljömässiga ansvarstagande vilket är positivt 

för samhället men också fördelaktigt för de investerande fastighetsbolagen. Ett 

företags hållbarhetsarbete betraktas allt mer som någonting som bidrar till ökad 

lönsamhet eftersom det kan leda till minskad förbrukning av mänskliga, 

ekonomiska och fysiska resurser samtidigt som det optimerar användningen av 

företagets resurser. Uppsatsens problematisering poängterade att inom den 

svenska fastighetsbranschen upplevs miljöcertifierad byggnation medföra 

merkostnader för det investerande fastighetsbolaget, det här baseras framförallt 

på att den initiala investeringsutgiften är högre än vid en konventionell 

byggprocess (Zhang et al. 2017). Den här uppfattningen av miljöinvesteringar 

existerar trots att flertalet tidigare studier fastslår att en miljöcertifierad fastighet 
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med största sannolikhet kommer att generera ekonomisk lönsamhet. Eichholtz 

et al. (2010) hävdar att forskning har bevisat att det finns en problematik mellan 

ökade kostnader och miljöhänsyn, eftersom företag är vinstinriktade måste 

siffror visa att ökad ekonomisk lönsamhet finns för att företag ska välja att 

prioritera miljöhänsyn. Exempelvis kan således bevis på genererade högre 

hyresintäkter eller sänkta driftkostnader eventuellt ge positiva effekter 

(Eichholtz et al. 2010). 

Zhang et al. (2017) förklarar att ekonomisk lönsamhet är en essentiell faktor för 

att stimulera design, konstruktion och utförande av miljöcertifierad byggnation. 

Begreppet ekonomisk lönsamhet innebär att ett projekt genererar större fördelar 

än kostnader, i det här sammanhanget innefattar fördelar intäkter till 

fastighetsbolaget men även andra icke-ekonomiskt positiva effekter. Vid 

investeringsbeslut har ekonomisk lönsamhet en viktig roll, där bör projektets 

totala livscykel, samtliga relaterade fördelar och kostnader beaktas för att besluta 

om det är en gynnsam investering (Zhang et al. 2017).  

 En miljöcertifierad byggnad har specifika egenskaper som på olika sätt påverkar 

och resulterar i olika ekonomiska effekter för fastighetsbolag. Exempelvis 

egenskapen energieffektivitet resulterar i lägre drift- och underhållskostnader, 

ökad attraktivitet på marknaden vilket leder till lägre vakansrisk och en säkrare 

stabilitet i kassaflödet. Det finns bland annat en koppling mellan hur 

energieffektivitet minskar risken för förluster och avbrott i fastighetsbolagets 

verksamhet (Lorenz et al. 2007). Flertalet kopplingar mellan miljöcertifierade 

byggnader och ekonomisk vinning kommer att utredas närmare i kommande 

teorikapitel för att undersöka hur de fungerar som motiverande faktorer.  

 

Hypotesutveckling från litteraturen 

2.3. Motiverande faktorer 

Det här kapitlet av uppsatsen syftar till att med hjälp av befintlig teori skapa en 

översiktlig bild av de motivationsfaktorer som driver fastighetsbolag till 

investering i miljöcertifierade byggnader. För att få en djupare förståelse för de 

positiva effekter en miljöcertifierad fastighet genererar för fastighetsbolaget 

kommer vi att lyfta hur olika fördelar beskrivs och förklaras i befintlig litteratur. 

Utifrån redovisade teori kommer kapitlet även presentera flertalet hypoteser 

som visar samband mellan motivationsfaktorer och investeringsbeslut. 
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2.3.1.  Lägre drift- och underhållskostnader 

Låga drift- och underhållskostnader är fördelar som Lind och Lundström (2009) 

konstaterar att en miljöcertifierad byggnad genererar, vilket har en positiv 

påverkan på fastighetsbolagets resultat. Med anledning av den här kopplingen 

kommer vi att redogöra för hur tidigare akademiska studier undersöker och 

presenterar kopplingen mellan lägre driftkostnader för miljöcertifierade 

fastigheter i jämförelse med likvärdiga konventionella fastigheter.  

Enligt Zhang et al. (2017) är energieffektivitet en av de mest definierande 

egenskaperna för en miljöcertifierad fastighet eftersom det leder till 

kostnadsbesparingar. Investeringar i energieffektivitet vid byggnation eller 

renoveringar bidrar med besparingar av resurser som används för både energi-, 

vatten- och avfallshantering på både lång och kort sikt (Eichholtz et al. 2010). 

För att utreda hur stor besparing som kan uppnås beskriver Zhang et al. (2017) 

att det vanligtvis genomförs en bedömning av den miljöcertifierade byggnadens 

minskning av energikonsumtion i jämförelse med en liknande konventionell 

byggnad. En undersökning visade att energikonsumtionen hos ett 

produktionsföretag minskade med cirka 32 procent per kvadratmeter när de 

flyttade från en konventionell anläggning till en ny miljöcertifierad lokal. I 

samma studie utvärderas 22 miljöcertifierade byggnader i USA och den 

sammanlagda bedömningen visar att den genomsnittliga driftkostnaden för de 

miljöcertifierade byggnaderna är 19 procent lägre än genomsnittlig branschnivå 

(Zhang et al. 2017). Den genomsnittliga driftkostnaden inkluderade fastighetens 

kostnader för vatten- och energiförbrukning, generellt underhåll, avfall, 

återvinning och skötsel. 

 För att försäkra sig mot framtida energiprisökningar skriver Eichholtz et al. 

(2010) att fastighetsbolaget exempelvis kan öka besparingar av övriga 

driftkostnader. Dessa fördelar som uppnås genom minskningar av bland annat 

energi och avfall är faktorer som är direkt mätbara och som bör attrahera företag 

vid investeringsbeslut (Eichholtz et al. 2010). Risken för framtida prisökningar 

för energikostnader bekräftas även av Zhang et al (2017) som menar att 

prisnivån för energi troligtvis kommer att stiga under kommande decennier. 

Med hjälp av energibesparingar från miljöcertifierade byggnader kan företag 

därmed minska risken för ökade energikostnader (Zhang et al 2017).  

Som tidigare redovisat bekräftar de flesta studier lägre driftkostnader för en 

miljöcertifierad byggnad men enligt Zhang et al. (2017) finns också 

undersökningar som visar att det finns ett signifikant gap mellan den beräknade 
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och det verkliga utslaget av energiprestandan för miljöcertifierade byggnader. 

Anledningen till dessa avvikelser förklaras bero på flertalet faktorer som 

uppkommer under en byggnads totala livscykel. Brist på effektiv förvaltning 

kring drift och underhåll benämns ofta som den huvudsakliga orsaken till gapet 

mellan miljöcertifierade byggnaders förväntade och verkliga prestanda (Zhang 

et al.2017). 

 

2.3.2.  Ökade hyresintäkter 

Enligt Lind och Lundström (2009) kan miljöcertifierade byggnader uppnå 

fördelar för fastighetsbolag genom ökade hyresintäkter. Det här grundas bland 

annat i att hyresgästen i den miljöcertifierade lokalen uppfattar 

miljöcertifieringen som en positiv faktor som ger dem nöjda medarbetare 

samtidigt som hyresgästens kunder med största sannolikhet premierar 

miljövänliga handels- och mötesplatser. Balaban och Puppim de Oliveira (2017) 

och Lee (2016) lyfter fördelar som ökad komfort i miljöcertifierade byggnader 

samt att rätt typ av ljus och ventilation har konstaterats bidra till ett förbättrat 

inomhusklimat, vilket leder till ökad produktivitet hos de anställda och ökad 

kundnöjdhet hos fastighetsbolagets hyresgäst. Resultatet från undersökningen 

visar även att ökade hyresintäkter från miljöcertifierade byggnader anses starkt 

förknippat med kunskap och vilja att betala mer för attribut som ger ökad trivsel 

på arbetsplatsen. Intresset att hyra i en miljöcertifierad byggnad menar Lee 

(2016) kommer att öka markant vid fokus på spridning av kunskap. 

Tidigare upptagna faktorer kring ökad produktivitet och kundnöjdhet bekräftas 

i studien av Eichholtz et al. (2010) som även konstaterar att en miljöcertifiering 

har en tydlig påverkan på marknadshyrorna. En fastighetsägare till en 

miljöcertifierad byggnad kan ta ut cirka tre procent högre hyra per kvadratmeter 

i jämförelse med en likvärdig kommersiell byggnad som inte är miljöcertifierad. 

 

2.3.3.  Lägre vakansgrad 

Nära relaterat till faktumet högre kundnöjdhet i miljöcertifierade byggnaders 

lokaler redovisar Lind och Lundström (2009) att sänkt vakansgrad är en 

fördelaktig faktor hos miljöcertifierade fastigheter. Både Eichholtz et al. (2010) 

och Dermisi (2013) förklarar att fastighetsägare kan inkassera väsentliga 

ekonomiska fördelar tack vare en minskad vakansgrad, exempelvis finns en 
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betydelsefull koppling till ökade hyresintäkter och därmed positiv 

resultatpåverkan. 

Dermisi (2013) hävdar att det finns skillnader mellan miljöcertifieringars effekt 

på vakans beroende på vilken typ av certifieringsnivå som fastigheten har 

betecknas med. Exempelvis har en studie av Fuerst och McAllistor (2015) 

konstaterat att fastigheter miljöcertifierade enligt LEED i genomsnitt har åtta 

procent lägre vakansgrad i jämförelse med likvärdiga konventionella byggnader. 

Vid en jämförelse av fastigheter innan och efter miljöcertifiering konstaterar 

dock Dermisi (2013) överlag en minskad vakans oavsett miljöklassificering. 

Poängterbart är att det går att urskilja en stor skillnad mellan de olika 

klassificeringarna och att byggnader som har erhållit de högre 

klassificeringsnivåerna bidrar markant till en minskning av fastighetens vakanta 

ytor.  

Relationen mellan lägre vakans och miljöbyggnation anses vara svår att avläsa 

då många parametrar behöver vägas in, såsom konjunktursvängningar samt att 

de flesta miljöcertifierade byggnaderna är nyproducerade (Dermisi 2013). 

Komplexiteten kring sambandet förklaras vidare i en studie av Goodwin (2011) 

där marknadens intresse samt vilja att hyra eller investera i miljövänliga 

byggnader utreds. Resultatet visade att även om intressenterna var medvetna om 

den miljöcertifierade byggnadens fördelar har denna medvetenhet en liten 

påverkan på deras val av kommersiell yta. Anledningen till detta anser Goodwin 

(2011) vara att de potentiella hyresgästerna upplever fördelarna som för osäkra, 

avlägsna och svårmätbara. Anledningen till att miljöcertifieringens effekt på 

vakans är mycket svårbedömd grundas bland annat i att vakansgraden överlag 

är väldigt låg och troligtvis beror på ett samband av många faktorer (Fuerst & 

McAllister 2011; Rahman et al. 2017). Det har visat sig att låg vakansgrad 

generellt uppnås i byggnader som är nyproducerade eller nyligen renoverade, 

håller hög standard avseende inomhusklimat och komfort, samt i byggnader 

som är belägna geografiskt fördelaktigt för den verksamhet som ska bedrivas. 

Det direkta sambandet mellan miljöcertifierade byggnader och låg vakansgrad 

saknas, men det är möjligt att dra paralleller mellan dem eftersom 

miljöcertifierade byggnader oftast uppfyller alla tidigare nämnda aspekter som 

genererar låg vakans (Fuerst & McAllister 2011). 
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Hypotes 1 

 

Eichholtz et al. (2010) menar att eftersom företag är vinstinriktade måste siffror 

visa att ökad ekonomisk lönsamhet finns för att företaget ska välja att prioritera 

miljöhänsyn. Utifrån det här resonemanget formas uppsatsens första hypotes 

angående ett fastighetsbolags resultat. Fastighetsbolagets resultat påverkas i hög 

grad av faktorerna lägre drift- och underhållskostnader, ökade hyresintäkter och 

lägre vakansgrad. Hur dessa faktorer utvecklas har en inverkan på 

fastighetsbolagets resultat, vilket leder till uppsatsens första hypotes: 

Hypotes 1: Ett förväntat förbättrat resultat har inverkan på fastighetsbolagets 

investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 

 

2.3.4.  Lägre livscykelkostnad 

En studie av Kansal och Kadambari (2010) har utrett kostnaden för en 

miljöcertifierad byggnad och en konventionell byggnad baserat på hela 

livscykeln. Metoden Life Cycle Cost Analysis, LCCA, har använts för att 

fastställa den totala livscykelkostnaden, vilket görs genom att utvärdera samtliga 

kostnader som projektet förväntas generera. Det innebär att metoden tar hänsyn 

till alla kostnader kopplade till en miljöcertifierad byggnad, såsom projektering, 

drift, underhåll och rivning. Resultatet visar att den initiala kostnaden är 7,5 

procent högre för den miljöcertifierade byggnaden men att livscykelkostnaden 

är cirka 25 procent lägre över både en 20- och 40 års period. Den lägre 

energikonsumtionen för miljöcertifierade byggnader resulterar i 

energibesparingar och därmed lägre driftkostnader för fastigheten (Kansal & 

Kadambari 2010). 

En nygjord studie från år 2018 av Weerasinghe och Ramachandra bekräftar att 

det fortfarande existerar en uppfattning om att en miljöcertifierad byggnation är 

dyrare än en konventionell byggprocess. De hävdar att de som investerar i 

miljöcertifierade byggnader oftast misslyckas med att uppskatta de kommande 
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fördelar som byggnaden kommer generera under livscykeln. En 

jämförelsestudie har genomförts i Sri Lanka där en miljöcertifierad byggnad och 

en likvärdig konventionell byggnad har analyserats med liknande metod som 

Kansal och Kadambari använt i tidigare exempel, Life Cycle Cost. Weerasinghe 

och Ramachandras (2018) resultat visar att den initiala konstruktionskostnaden 

är 37 procent högre för den miljöcertifierade byggnaden samtidigt som den 

genererar kostnadsbesparingar i form av; 28 procent lägre driftkostnader, 22 

procent lägre underhållskostnader och 11 procent lägre slutgiltiga 

livscykelkostnader. Sammanvägt innebär det här att den miljöcertifierade 

byggnaden har en 21 procent lägre totalkostnad under sin livscykel i jämförelse 

med den konventionella byggnaden. Enligt Weerasinghe och Ramachandra 

(2018) innebär detta att miljöcertifierade byggnader är ekonomiskt hållbara sett 

ur ett livscykelperspektiv, ett budskap som bör spridas till potentiella 

investerare. 

 

2.3.5.  Högre marknadsvärde 

Ett marknadsvärde speglar en specifik varas uppskattade och bedömda värde 

på marknaden vid en viss tidpunkt. Inom fastighetsbranschen är marknadsvärde 

ett ytterst centralt begrepp som används i flertalet situationer, inte endast vid 

försäljning utan även i samband med bland annat belåning och 

fastighetstaxering. Dessa faktorer är nära relaterade till fastighetsbolagets 

verksamhet och har stor ekonomisk påverkan, därmed är en fastighets bedömda 

marknadsvärde väldigt betydelsefull för fastighetsbolag (Persson 2015). 

 Zhang et al. (2017) hävdar att ett ökat marknadsvärde är en av de ekonomiska 

fördelar som fastighetsbolag kan få genom att investera i miljöcertifierade 

byggnader. Bloom et al. (2011) beskriver att det uppskattade värdet av komplexa 

varor kan uppskattas genom att sammanställa olika uppskattade värden som 

varan besitter oberoende av varan, för att sedan överföra dessa värden som 

hjälpmedel för fastställandet av det totala värdet för en produkt. På samma sätt 

menar Bloom et al. (2011) att modellen kan användas för att fastställa 

marknadsvärdet på exempelvis en fastighet. Vid värdering av hus kan dessa 

värdebärande faktorer vara exempelvis kvadratmeter, läge, antal badrum och 

kända fel som värderas oberoende (Bloom et al. 2011). Zhang et al. (2017) 

beskriver det ökade marknadsvärdet genom samma princip som Bloom et al. 

(2011). Här beskrivs att de sänkta driftkostnaderna, den ökade komforten och 

produktiviteten i lokalerna, samt att företagets rykte eller varumärkesprofil 
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förbättras genom certifieringen kan medföra förhöjda hyres- eller 

försäljningspremier. Zhang et. al. (2017) menar att det här resulterar i att dessa 

byggnader värderas högre än likvärdiga byggnader utan miljöcertifiering och att 

det ökade marknadsvärdet uppkommer som en reaktion utifrån fastighetens 

övriga nyttor. Tidigare studier lyfter dock vissa brister med detta 

tillvägagångssätt, såsom att det är svårt att värdera olika aspekter separat 

eftersom en fastighet är mycket komplex. Trots denna problematik konstateras 

ändå att nästan samtliga individer är villiga att betala extra för miljöcertifierade 

fastigheter. Det poängteras dock att det finns för dåligt med bevis kring dessa 

positiva aspekter för att kunna härleda det ökade marknadsvärdet enbart till en 

miljöcertifierad fastighets övriga nyttor (Zhang et al. 2017).  

Eichholtz et al. (2010) fastställer att miljöcertifierade fastigheter har en längre 

livslängd och en lägre volatilitet på marknaden, vilket de menar kan påverka att 

fastigheten uppnår ett högre marknadsvärde. Även den lägre miljörisk som en 

miljöcertifierad fastighet besitter leder till en minskad riskpremie och resulterar 

i högre värderingar. Eftersom det värderas högt att vara ”miljömedveten” av 

konsumenter leder detta till en minskad marknadsrisk som ägare, vilket kan 

resultera i lägre kapitalkostnader och högre byggnadsvärderingar. En studie visar 

att försäljningspriset för en miljöcertifierad byggnad kan öka med upp till 16 

procent i jämförelse med försäljningspriset för en likvärdig konventionell 

byggnad (Eichholtz et al. 2010).  

 

Hypotes 2 

 

Zhang et al. (2017) beskriver att vid investeringsbeslut har ekonomisk 

lönsamhet en viktig roll, där bör projektets totala livscykel, samtliga relaterade 

fördelar och kostnader beaktas för att besluta om det är en gynnsam investering. 

Weerasinghe och Ramachandra (2018) konstaterar även att miljöcertifierade 

byggnader är ekonomiskt hållbara sett ur ett livscykelperspektiv, ett budskap 

som bör spridas till potentiella investerare. Fastighetsbolagets ekonomiska 

lönsamhet innefattar bland annat livscykelkostnad och marknadsvärde för en 
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fastighet. Hur dessa faktorer utvecklas har en inverkan på fastighetsbolagets 

långsiktiga ekonomiska lönsamhet, vilket leder till uppsatsens andra hypotes: 

Hypotes 2: En förväntad ökad ekonomisk lönsamhet inverkar på fastighetsbolagets 

investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter.  

 

2.3.6.  Förbättrad varumärkesprofil 

Simons et. al (2017) konstaterar att den förbättrade varumärkesprofil som ett 

företag förväntas uppnå genom miljöinvesteringar är en av de framstående 

faktorerna till beslutet att investera i miljöcertifierad byggnation. Runde och 

Thoyre (2017) beskriver “Halo-effekten” som fastighetsbolag vill uppnå genom 

att bygga miljöcertifierade fastigheter. Halo-effekten handlar om att skapa ett 

starkt och framstående namn på marknaden och kan exempelvis byggas upp 

genom att certifiera enbart fåtal objekt som miljöcertifierade byggnader. På 

samma sätt beskriver Zhang et. al (2017) att många företag utarbetar en strategi 

som inkluderar att certifiera ett antal objekt som miljöcertifierade byggnader för 

att bygga sig ett namn med en profil av att vara framstående inom miljö. Detta 

ska hjälpa företaget att generera nyttor och är fördelaktigt överlag då övriga 

aktörer inom branschen kan uppfatta företaget som ansvarstagande. Effekten 

av att marknadsföra sina miljöcertifierade projekt bör även ge fastighetsbolag 

framgång samt generera nytta i andra icke- miljöcertifierade projekt (Zhang et. 

al 2017).   

Fuerst och McAllister (2011) tar upp dilemmat att miljöcertifieringen enbart 

skulle kunna vara ett element som används vid investering för att skapa en 

marknadsledande produkt, inte för att fastighetsbolaget vill främja hållbarhet 

och miljö. De beskriver dock att oavsett anledning till investering i en 

miljöcertifierad byggnad bör fastighetsbolagets varumärke förbättras på både 

kort och lång sikt. Precis som Zhang et. al (2017) förklarar Fuerst och McAllister 

(2011) att varumärket på kort sikt förbättras genom ett stärkt och framstående 

företagsnamn. Samtidigt konstateras att framtida forskning kring bland annat 

sänkta driftkostnader, utveckling av incitament samt förväntad minskad 

vakansgrad är sådant som bidrar till ökad miljömedvetenhet hos kunder och 

andra aktörer, vilket kommer hjälpa fastighetsbolaget att nå ett starkare 

varumärke även i framtiden (Fuerst & McAllister 2011). 
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Hypotes 3 

 

Hypotes 3: Den förväntade förbättrade varumärkesprofil som genereras tack vare en 

miljöcertifierad fastighet inverkar på fastighetsbolagets investeringsbeslut i miljöcertifierade 

fastigheter. 

 

2.3.7.  Incitamentsprogram och ekonomiska bidrag för 
miljöcertifierade byggnader 

Forester (2014) anser att om en omvandling ska kunna ske, från hur samhället 

idag är uppbyggt, till en mer hållbar plats för energi och resursanvändning krävs 

ett stort och omfattande stöd från kommuner och regering. Likaså anser 

Olubunmi et al. (2016) att incitament för miljöcertifierade byggnader krävs för 

att driva miljöcertifierad byggnation framåt på marknaden. Incitament definieras 

generellt som någonting som motiverar och influerar personer till att agera på 

ett visst sätt. Incitament för miljöcertifierad byggnation innefattar olika 

drivkrafter som ska uppmuntra intressenter inom fastighetsbranschen till 

engagemang och investeringar i miljöprojekt (Olubunmi et al. 2016). 

Incitamentsprogrammen utformas för att motivera fastighetsägare till 

miljöcertifierad byggnation samt för att skapa en byggnadspraxis inriktad på 

miljö och hållbarhet eftersom det är fördelaktigt för allmänheten, men ofta mer 

kostsamt att genomföra än en konventionell byggnadsprocess. Genom bidrag 

och reduktioner samt incitament i andra former minskar kostnadsskillnader 

mellan konventionella och miljöcertifierade kommersiella byggnader (Runde & 

Thoyre 2017).  

Olubunmi et al. (2016) delar upp incitamenten för miljövänligt byggande i olika 

kategorier bland annat externa, ekonomiska och interna incitament, vilket 

innebär att det finns olika typer av drivkrafter för att uppmuntra och motivera 

till miljömässig byggnation. De externa incitamenten erbjuds normalt av landets 

regering och signifikant är att vissa standarder eller krav måste uppfyllas för att 
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få ta del av dessa incitament (Olubunmi et al. 2016). Politiskt stöd tillsammans 

med ökade bevis på att miljöcertifierade byggnader genererar högre hyres- och 

försäljningspriser benämns som viktiga aspekter för att få fler företag att 

intressera sig för hållbara projekt (Foster 2014). 

Runde och Thoyre (2017) menar att de tidigare nämnda typerna av 

incitamentsprogram är en anledning till att efterfrågan för miljöcertifierade 

byggnader fortsätter att öka. Spanien, Italien, Rumänien, USA, Kanada och 

Indien är exempel på länder som på ett framgångsrikt sätt använder ekonomiska 

incitament för att öka miljöcertifierad byggnation och där har skattemässiga 

incitament visat sig vara mest lönsamma (Shazmin et al. 2016). Vanligen erbjuds 

skatteincitamenten på lokala nivåer i länderna och kan därmed skilja inom 

landet, exempelvis i Spanien varierar avdragsprocenten för miljöcertifierade 

byggnader mellan 15–50 procent i de olika regionerna. Shazmin et al. (2016) 

menar vidare att skattemässiga incitament för miljöcertifierad byggnation 

framförallt är lämpligt när investeringsutgifterna är relativt höga. Flertalet 

studier har även bevisat att den här typen av ekonomiska incitament har en 

positiv påverkan för utvecklingen av miljöcertifierad byggnation (Shazmin et al. 

2016).  

I Sverige används ekonomiska styrmedel som verktyg för att motivera och styra 

fastighetsbolags handlingar i en mer miljövänlig och hållbar riktning 

(Naturvårdsverket 2018). Exempel på stöd och bidrag på den svenska 

fastighetsmarknaden är investeringsstöd för solceller, nybyggnad, tillbyggnad 

eller ombyggnad av bostäder samt för energieffektiva investeringar 

(Informationscentrum för hållbart byggande 2018). 

Hypotes 4 

 

Hypotes 4: Incitamentsprogram och ekonomiska bidrag förväntas inverka på 

fastighetsbolagets investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 
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2.4. Förklaringsmodell 

Med presenterad teoretisk bakgrund och ett antal hypoteser gällande hur de 

olika motivationsfaktorerna inverkar till investeringsbeslut i miljöcertifierade 

fastigheter följer här en översiktlig förklaringsmodell. 

 

Lind och Lundström (2009) menar att miljöcertifierade fastigheter kan generera 

fördelar för fastighetsbolaget i form av; sänkta drift- och underhållskostnader, 

ökade hyresintäkter, lägre vakansgrad, högre marknadsvärde och förbättrad 

varumärkesprofil. En miljöcertifierad fastighet är även enligt Zhang et. al (2017) 

mest trolig att generera ekonomisk lönsamhet ur ett livscykelperspektiv. Likaså 

anser Olubunmi et al. (2016) att incitament för miljöcertifierade byggnader krävs 

för att motivera till investeringar och driva miljöcertifierad byggnation framåt 

på marknaden. De här resonemangen har lett fram till våra grundläggande 

hypoteser om att det finns samband mellan fyra olika motivationsfaktorer och 

investering i miljöcertifierade fastigheter. Förklaringsmodellen visar hur olika 

typer av motivationsfaktorer påverkar fastighetsbolagets investeringsbeslut. 

Några av motivationsfaktorerna påverkas även av underliggande variabler som 

också illustreras i modellen.  
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3. Metod 

Metodkapitlet redogör för de metodologiska överväganden som har gjorts och 

hur de påverkar studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Kapitlet presenterar 

även studiens utformning, hur datainsamling och dataanalys har skett för att visa 

en transparens mot läsaren. 

 

3.1. Metodval 

Baserat på uppsatsens syfte som är att förklara hur olika motivationsfaktorer 

påverkar fastighetsbolag till att investera i miljöcertifierade byggnader, har vi valt 

att genomföra en kvantitativ studie som utreder hur fastighetsbolag upplever 

miljöcertifierade byggnader. Med vår studie vill vi även förklara hur olika 

motivationsfaktorer har inverkan vid fastighetsbolags investeringsbeslut i 

miljöcertifierade byggnader. Med utgångspunkt i de motivationsfaktorer som 

beskrivs i tidigare litteratur har vi konstruerat ett antal olika hypoteser som 

beskriver olika potentiella samband mellan motivationsfaktorer och 

beslutsfattande vid investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 

Beslutsfattande till miljöcertifierade investeringar ses därför som en variabel 

som är beroende av de olika motivationsfaktorerna, med andra ord påverkar 

faktorerna fastighetsbolagens investeringsbeslut.  

Vår studie syftar till att ta fram konkreta fakta samt utesluta respondentens 

emotionella och upplevda känslor vilket gör den kvantitativa metoden passande. 

Med utgångspunkt i att vi vill testa hypoteser är en kvantitativ metod även 

tillämpningsbar för vår studie eftersom den bör användas för att testa en teori 

eller få någonting bekräftat som redan finns beskrivet i teorier (Olsson & 

Sörensen 2012). För oss är det fördelaktigt att använda kvantitativ mätning, i 

form av en enkätundersökning, eftersom det är ett konsekvent verktyg i form 

av en måttstock som hjälper till att beskriva skillnader (Bryman & Bell 2017). 

Eftersom vi är intresserade av uppskattningar och beräkningar i relation mellan 

begrepp har vi sedan valt att analysera insamlade data med hjälp av en 

regressionsanalys, där sambandet som testas alltså är motivationsfaktorer och 

dess inverkan till investeringsbeslut. Regressionsanalysen behandlas i sin helhet 

i avsnittet om dataanalys. 

Vår uppsats har tidigare beskrivit att spridningen av miljöbyggnation är långsam 

på den svenska fastighetsmarknaden samt att det saknas information om hur 

olika faktorer i praktiken motiverar och inverkar på fastighetsbolags beslut. Med 
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hjälp av den kvantitativa metoden kan vi ge en generell överblick över hur det 

idag ser ut på den aktuella fastighetsmarknaden (Olsson & Sörensen 2012). Vår 

enkätundersökning riktar sig till fastighetsbolag som har investerat i 

miljöcertifierade fastigheter och vi har kontaktat respondenter som besitter rätt 

kunskap för att besvara våra frågor, detta gör att den kvantitativa metoden är 

fördelaktig eftersom den är enkel att anpassa till en specifik grupp. Genom att 

distribuera enkäter till fastighetsbolag gav vi även respondenterna möjlighet att 

själva disponera sin tid för att svara på undersökningen, vilket vi upplever gav 

oss en ökad svarsrespons. För att uppnå vår studies syfte var det viktigt att alla 

respondenter besvarade exakt samma frågor och genom en kvantitativ 

undersökning utesluts risken för variation i frågeformuleringar (Bryman & Bell 

2013). 

En studie som bidrar med resultat och information om hur den aktuella 

branschen fungerar i praktiken kan bidra till att förklara ett fenomen, i vårt fall 

hur olika motivationsfaktorer har inverkan på investeringsbeslut i 

miljöcertifierade fastigheter. Det här leder till att vårt resultat kan bidra med 

kunskap till den bristfälliga information som vi finner på den svenska 

fastighetsmarknaden vilket kan öka förståelsen både nationellt och 

internationellt. Vi anser att resultat från den svenska fastighetsmarknaden bör 

vara generaliserbart på andra länder med tanke på att fastighetsutvecklingen i 

Sverige går att jämställas med många andra västerländska nationer. Länder med 

exempelvis liknande politik, ekonomi och kultur anser vi vara jämförbara och 

därmed borde det finnas likheter kring hur fastighetsbolag motiveras till 

miljöcertifierad byggnation.  

Fokusområdena i vår undersökning är hypoteserna som grundas i följande 

motivationsfaktorer: förbättrat resultat, ökad ekonomisk lönsamhet, förbättrad 

varumärkesprofil samt incitamentsprogram och ekonomiska bidrag. Två av 

motivationsfaktorerna, resultat och ekonomisk lönsamhet, är latenta faktorer 

vilket innebär att de påverkas av olika underliggande variabler. Dessa 

underliggande variabler illustrerades tidigare i vår förklaringsmodell och 

innefattar lägre drift- och underhållskostnader, ökade hyresintäkter, lägre 

vakansgrad, ökat marknadsvärde och lägre livscykelkostnad. 
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3.2. Urvalsprocess 

Vi har utgått från en urvalsram bestående av samtliga fastighetsbolag på den 

svenska marknaden där vår utvalda population är fastighetsbolag som valt att 

investera i miljöcertifierade byggnader. Eftersom vår studie syftar till att testa 

sambandet mellan miljöcertifierade byggnader och motivationsfaktorer som 

leder till beslutsfattande blir ägandet av miljöcertifierade byggnader ett kriterium 

för att fastighetsbolag ska kunna delta i enkätundersökningen. Genom Sweden 

Green Building Council undersökte vi vilka fastighetsbolag som fanns listade 

som ägare till miljöcertifierade byggnader och kontaktade därefter dessa bolag. 

Sekundärt identifierade vi andra stora fastighetsbolag och kontaktade dem, med 

förhoppningen att även dessa bolag hade investerat i miljöcertifierade 

fastigheter. När vi kontaktade respektive fastighetsbolag lades stor vikt vid att 

identifiera den personen inom bolaget som var mest relevant för att besvara vår 

enkät. Detta innebär att vi i stor utsträckning kontaktade miljö-och 

hållbarhetschefer, fastighetsutvecklare, projektutvecklare, fastighetschefer eller 

personer med liknande arbetsbefattningar. 

Eftersom vi har valt att kontakta utvalda fastighetsbolag personligen för att 

minska risken att vända oss till irrelevanta bolag har ett icke-sannolikhetsbaserat 

urval tillämpats. Enligt Bryman och Bell (2013) definieras icke-sannolikhetsurval 

som ett urval som genomförts på annat sätt än genom slumpmässig 

urvalsteknik, vilket betyder att vissa delar av population har getts större chans 

än andra att delta. Poängterbart är att icke-sannolikhetsurval påverkar 

generaliserbarheten av undersökningen genom att samtliga i populationen inte 

har en känd chans att komma med i urvalet (Christensen et al. 2001). Om vi 

kunnat erbjuda hela populationen, det vill säga samtliga fastighetsbolag i Sverige 

som äger en miljöcertifierad byggnad, chansen att delta i undersökningen hade 

istället en slumpmässig urvalsteknik använts. Då hade ett sannolikhetsurval 

tillämpats vilket enligt Byrman och Bell (2013) minimerar urvals- eller 

samplingsfel. Ett sannolikhetsurval har dock ej varit möjligt för oss att 

genomföra på grund av olika anledningar, dels är det svårt för oss att identifiera 

samtliga aktuella fastighetsbolag och vi har också haft begränsade resurser vilket 

gjort det svårt för oss att nå ut till alla.  

Enkäten resulterade i 53 stycken svar där samtliga respondenter arbetar på 

fastighetsbolag som besitter ägande av miljöcertifierade byggnader. I enkätens 

instruktioner förtydligades krav kring att respondenten besitter kunskap inom 

beslutsfattning till miljöcertifierade fastigheter vilket gjorde att risken för 

missvisande och bristfälliga svar minimerades. Dock har vi reflekterat kring 
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faktumet att de flesta av våra respondenter arbetar som hållbarhetsansvariga och 

att risken finns att deras svar är så kallade biased. Det vill säga att svaren kan 

vara vinklade för att skapa en positiv bild kring hur fastighetsbolaget tar sitt 

hållbarhetsansvar. 

 

3.3. Bortfall 

Utifrån metodteori förklaras att den vanligaste orsaken till bortfall är att enkäten 

tolkas som ointressant eller irrelevant för den svarande parten (Bryman & Bell 

2013). En åtgärd som vidtogs för att motverka bortfall i vår studie var att vi 

fokuserade på tydlighet vid utformningen av enkäten. Med hjälp av tydliga 

instruktioner förklarades bland annat vad som förväntades av respondenten 

samt hur vi definierar vissa begrepp som behandlas i enkäten. Vi arbetade fram 

en attraktiv och enkel design tillsammans med en intresseväckande inledning för 

att fånga intresse och för att uppnå högsta möjliga svarsrespons. Antalet 

enkätfrågor anpassades för att täcka de hypoteser som vi ville testa och vi valde 

att arbeta med stängda svarsalternativ eftersom öppna frågor kan anses mer 

svårtolkade av respondenten (Bryman & Bell 2013). Vi valde att undvika 

överflödiga frågor eftersom vår uppfattning är att ett färre antal frågor ökar 

chansen för en hög svarsfrekvens och med grund i detta utformades vår enkät 

med femton stycken frågor. För att kontrollera enkätens tydlighet testades den 

flertalet gånger av utomstående parter som besitter kunskap inom 

ämnesområdet. Efter genomförd studie är vår uppfattning att de åtgärder vi 

vidtagit för att motverka bortfall har bidragit till en hög svarsrespons med tanke 

på att vi nådde det antal svar vi eftersträvade.  

Eftersom respondenterna ombads fylla i sin mejladress i samband med att de 

besvarade enkäten kunde vi identifiera vilka fastighetsbolag som valt att avstå. 

Den avstående gruppen av fastighetsbolag bidrar till ett bortfall som kan ses 

som kontrollerat. Våra enkätfrågor kodades inte som obligatoriska vilket gjorde 

att respondenterna gavs möjligheten att avstå från att svara på frågor. Det här 

gjorde att vi även här riskerade bortfall ifall de valde att inte besvara samtliga 

frågor. Efter slutförd undersökning kan vi konstatera att 52 av 53 respondenter 

har besvarat samtliga frågor och att den respondent som inte besvarat alla frågor 

endast har avstått från en fråga. Anledningen till att vi valde att inte ha 

obligatoriska frågor var för att motverka att respondenterna besvarade frågor 

som de inte besitter tillräcklig kunskap kring, eftersom detta hade kunnat leda 

till ett missvisande resultat.  
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Studien avslutades som tidigare nämnt med 53 stycken enkätsvar. Dessa 

respondenter blev således vårt urval och resterande del av fastighetsbolag som 

vi kontaktat utgör studiens bortfall då de valde att avstå. Eftersom vi inte fått 

svar från samtliga respondenter påverkar detta vår studies generaliserbarhet med 

tanke på att det är svårt att hävda att 53 stycken svar representerar en hela 

marknad. Samtidigt är det viktigt att beakta att svenska fastighetsbolag, som 

investerat i miljöcertifierade fastigheter, består av en relativt liten population. 

Därmed anser vi ändå att den data vi lyckats samlat in från vårt urval kan anses 

vara unik och användbar, trots att vi har förståelse för att det kan vara 

problematisk att generalisera den. 

 

3.4. Datainsamling 

Eftersom vår studie syftat till att samla in data från fastighetsbolag runt om i 

Sverige är enkät-modellen fördelaktig då den enligt Bryman och Bell (2013) 

beskrivs som enkel att administrera. Enkäterna i vår undersökning har 

distribuerats via mejl, med hjälp av tjänsten Google Formulär. För att garantera 

hög svarsrespons ansåg vi det viktigt att försöka kontakta rätt person på 

respektive företag, i och med detta valdes fastighetsbolagens kontaktpersoner 

ut med omsorg. Ytterligare en åtgärd som genomfördes för att uppnå största 

möjliga urval var att vi i mejlet bad kontaktpersonen vidarebefordra enkäten om 

hen ansåg någon annan på bolaget vara mer lämpad att besvara den. Vi skickade 

ut mejl till fastighetsbolagen i två omgångar, först ett originalmeddelande och 

sedan en påminnelse några dagar senare. Det här gjordes för att minimera 

bortfall och efter slutförd undersökning kan vi konstatera att påminnelsemejlen 

gav önskad effekt. I mejlen förtydligades även vad som krävdes för att delta i 

vår undersökning, det vill säga kravet på att ha erfarenhet kring beslut om 

investering i miljöcertifierade byggnader. 

 

3.5. Enkätens utformning 

Frågorna som har använts i enkäten finns bifogade som en bilaga längst ner i 

arbetet och är formulerade strukturerat utifrån de hypoteser vår studie baseras 

på, vilket innebär att de berör utvalda motivationsfaktorer som ligger till grund 

för investeringsbeslut. För att mäta fastighetsbolagens åsikter och 

förhållningssätt gentemot ett påstående eller en fråga utformades enkätens 

svarsalternativ utifrån en likertskala. Likertskalan är en form av graderingsskala 
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som ger respondenten möjlighet att förmedla olika inställningar eller attityder. 

En nackdel med att använda likertskalan är risken att respondenten tenderar att 

“hålla med” istället för att svara sanningsenligt (Statistiska Centralbyrån 2016). 

Vi ansåg likertskalan bäst lämpad för vår studie då vi ville mäta attityder och 

använde där med denna skala i majoriteten av våra frågor men anpassade 

svarsspannet utifrån ställd fråga eller påstående. Till exempel har vi använt en 

skala där ett betyder “Instämmer inte alls” och fem betyder “Instämmer helt 

och hållet”. De frågor i vår enkät som inte omfattats av en likertskala är endast 

de två inledande frågorna som inte mäter ett förhållningssätt. Det är dels en 

fråga om respondentens befattning på sin arbetsplats samt en fråga gällande hur 

stor andel miljöcertifierade investeringar som fastighetsbolaget gjort i 

förhållande till icke-miljöcertifierade investeringar. Respondenternas svar på 

denna fråga bidrar till den beroende variabeln i vår regressionsanalys. Då två av 

motivationsfaktorerna, förbättrat resultat och ökad ekonomisk lönsamhet, 

baseras på underliggande variabler undersöks även dessa i enkäten. Detta för att 

mäta om fastighetsbolagen anser respektive underliggande variabel vara viktig 

för respektive motivationsfaktor.   

För att kontrollera vilka som besvarat enkäten och för att kunna skicka 

påminnelser, inledde vi enkäten med en obligatorisk uppmaning där 

respondenten fyllde i sin mejladress. Sedan ombads respondenten att fylla i sin 

befattning inom fastighetsbolaget samt att uppskatta hur stor andel av företagets 

totala investeringsobjekt som är miljöcertifierade investeringar i dagsläget. 

Därefter började vi med att ställa några påståenden kopplat till vår första 

motivationsfaktor; ett förbättrat resultat. I den här delen av enkäten utreddes 

variabler som påverkar fastighetsbolagets ekonomi på kort sikt, exempelvis 

driftkostnader och vakansgrad. Enkäten fortsatte sedan enligt liknande koncept 

för att undersöka övriga tre motivationsfaktorer; ökad ekonomisk lönsamhet, 

förbättrad varumärkesprofil samt incitamentsprogram och ekonomiska bidrag. 

Syftet med den här delen av enkäten var att testa om fastighetsbolagen upplever 

att dessa teoretiska samband stämmer, alltså om en miljöcertifierad byggnad 

bidrar till de fördelar som i teori går att utläsa att den ska generera. Resultat från 

dessa frågor sattes sedan i relation till antalet investeringar som gjorts hos 

respektive fastighetsbolag för att kunna utläsa samband, vilket resulterar i att 

våra hypoteser testades.  

I nästa del av enkäten ställdes frågor om motivationsfaktorernas inverkan vid 

investeringsbeslut och vi bad här respondenten att ta ställning, utifrån en 

likertskala, till hur viktiga de anser dessa faktorer vara vid beslut till investering 
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i miljöcertifierade fastigheter. Syftet med dessa frågor var att utreda hur 

fastighetsbolagen upplever att motivationsfaktorerna inverkar vid deras 

investeringsbeslut, samt att se om de fördelar som i praktiken genereras även är 

de faktorer som motiverar till investeringsbeslut. Avslutningsvis ställde vi två 

frågor om framtida investeringsbeslut för att undersöka hur intresset ser ut hos 

fastighetsbolagen kring utveckling av miljöbyggnation. 

 

3.6. Dataanalys 

Vi började vår dataanalys med att importera data från vår enkätundersökning till 

programvaran IBM-SPSS. Med hjälp av SPSS genomförde vi en 

regressionsanalys, vilken är en statistisk metod för att analysera sambandet 

mellan en beroende variabel och flera förklarande oberoende variabler 

(Nationalencyklopedin 2019). I vår studie är den beroende variabeln 

fastighetsbolagets andel investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter och de 

förklarande variablerna är de fyra tidigare presenterade motivationsfaktorerna; 

förbättrat resultat, ökad ekonomisk lönsamhet, förbättrad varumärkesprofil 

samt incitamentsprogram och ekonomiska bidrag. Den beroende variabeln i 

regressionsanalysen delades med hjälp av SPSS upp i en intervallskala baserat på 

andelen miljöcertifierade investeringar som respondenten angivit att 

fastighetsbolaget har gjort; 0–20%, 20–40%, 40–60 %, 60–80% och 80–100%. 

Två av motivationsfaktorerna, resultat och ekonomisk lönsamhet, ses som 

latenta faktorer eftersom de påverkas av underliggande variabler. Dessa 

underliggande variabler innefattas i flertalet av våra enkätfrågor för att mäta 

respektive latent faktor. I SPSS har ett medelvärde av dessa underliggande 

variabler beräknats och därigenom har indexvariabler skapats för resultat och 

ekonomisk lönsamhet, vilket gör att de kan analyseras mot den beroende 

variabeln.   

Genom att göra en regressionsanalys har vi testat våra hypoteser som säger att 

det finns ett samband mellan motivationsfaktorer och miljöcertifierade 

investeringsbeslut. För att se hur motivationsfaktorerna påverkat 

fastighetsbolagens frekvens av investeringsbeslut gjordes linjära 

regressionsanalyser. Detta innebär att vi linjärt kan avläsa hur varje skalsteg hos 

respektive motivationsfaktor har påverkats i förhållande till fastighetsbolagets 

andel investeringsbeslut. Det vill säga att analysen särskiljer fastighetsbolagen 

för att sedan försöka identifiera samband kring hur deras investeringsbeslut har 

påverkats av de olika motivationsfaktorerna. Eftersom vi i vår modell har 
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flertalet oberoende variabler för att förklara den beroende variabeln har vi 

använt oss av en multipel regressionsanalys då denna analysmetod tar hänsyn 

till samtliga oberoende variabler och kontrollerar dessa mot varandra samt den 

beroende variabeln (Christensen et al. 2001).  

Resultatet av regressionsanalysen ger en regressionsekvation vilken bland annat 

visar ett R^2 värde som syftar till att visa hur stor del av variansen i den beroende 

variabeln som kan förklaras av den oberoende variabeln (Christensen et al. 

2001). Ett högt R^2 värde innebär en högre förklaringskraft där värde 1 

representerar att 100% av variationen i den beroende variabeln kan förklaras av 

den oberoende variabeln. Regressionsanalysen visar även signifikansnivå för de 

oberoende variablerna som beräknar sannolikheten för att hypotesen som testas 

är korrekt. Variabelns signifikansvärde bör vara lägre än 0,05 (5%) vilket betyder 

att det är 95% sannolikhet för att hypotesen stämmer, det vill säga att något 

annat än slumpen förklarar sambandet. Hypoteser med ett signifikansvärde över 

0,05 är inte tillräckligt tillförlitliga och förkastas därmed. Storleken på urvalet i 

en undersökning är betydelsefull och en grundprincip är att desto större urvalet 

är desto större är sannolikheten att den framräknade korrelationskoefficienten 

är statistisk signifikant (Bryman & Bell 2017).    

 

3.7. Reliabilitet och validitet 

Vid genomförande av en kvantitativ undersökning är det viktigt att utreda 

studiens trovärdighet, det vill säga kontrollera validitet och reliabilitet (Bryman 

& Bell 2017). För att säkerställa att våra enkätfrågor mäter det som vi vill 

undersöka har vi i enkäten förklarat vissa facktermer när vi använt dem i 

påståenden eller frågor. Eftersom vår enkät har riktat sig till en målgrupp som 

är kunnig inom ämnet anser vi att respondenterna bör besitta kännedom om de 

flesta termer, men vissa begrepp förtydligades ändå för att uppnå hög validitet. 

Alla påståenden och frågor i enkäten har utformats i nära relation till vår 

förklaringsmodell och våra hypoteser eftersom syftet med undersökningen var 

att testa hur de fungerar i praktiken. Genom de avgränsningar vi valt att göra 

vid utformningen av enkäten var vår förhoppning att samtliga frågor var 

relevanta för att hjälpa oss uppnå vårt syfte med uppsatsen.  

För att höja vår studies tillförlitlighet testades vår enkät på olika sätt innan 

utskick. Vi bad utomstående parter som besitter kunskap inom 

fastighetsbranschen att kontrollera tydlighet och utformning av enkäten, för att 
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minimera risken för misstolkade frågor. Efter synpunkter gjordes vissa 

förändringar för att säkerställa tydlighet och att frågorna överensstämde med 

det vi avsåg att undersöka. Dessa åtgärder vidtogs för att främja att studien 

skulle hålla hög reliabilitet vilket enligt Bryman och Bell (2017) definieras som 

följdriktigheten och pålitligheten hos ett mått eller ett begrepp. Dock går 

resultatet ur en enkätundersökning aldrig att bekräfta till hundra procent då 

uppsatsförfattare inte kan styra hur andra tar till sig och uppfattar viss 

information (Jacobsen 2002). Det här innebär att det inte går att fullständigt 

eliminera risken att respondenterna har misstolkat frågorna i vår undersökning. 

Genom att vi har beaktat tydlighet samt använt en enkel och lättförståelig design 

i enkäten är vår förhoppning att vi har minimerat risken för feltolkningar och 

även missvisande resultat. 

Eftersom vår regressionsanalys innefattar flertalet oberoende variabler har vi 

även gjort ett multikollinearitestest som undersöker att regressionsmodellen är 

bra och tillförlitlig. Multikollinearitestestet mäter korrelationen mellan de 

oberoende variablerna, det vill säga i hur stor utsträckning de oberoende 

variablerna inverkar på varandra. Om variablerna har en hög korrelation skapar 

det ett problem eftersom det då är svårt att hålla isär effekterna av de oberoende 

variablernas inverkan på den beroende variabeln. Korrelationen bör vara lägre 

än värdet 0,8 och vid ett högre korrelationsvärde är risken att koefficienterna 

(variablerna) i modellen inte är tillförlitliga (Jacobsen 2002).  I tabellen nedan 

illustreras multikollinearitetstestet för vår undersökning: 

 

 
I tabellen nedan illustreras multikollinearitetstestet för vår undersökning: 

 
 

Resultat Ekonomisk 
lönsamhet 

Varumärkesprofil Incitamentsprogram 

Resultat 
 

0,502 0,337 -0,036 

Ekonomisk 
lönsamhet 

0,502 
 

0,034 0,058 

Varumärkesprofil 0,337 0,034 
 

0,264 

Incitaments- 
program 

-0,036 0,058 0,264 
 

 

Utifrån värdena kan vi utläsa att ingen av koefficienterna i modellen har ett 

högre värde än 0,8. Därmed bevisas att hög korrelation inte existerar mellan 

någon av de oberoende variablerna och att effekten av de oberoende variablerna 
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kan hållas isär vid regressionsanalys mot vår beroende variabel. Vi kan avläsa att 

de variabler som har störst inverkan på varandra är faktorerna resultat och 

ekonomisk lönsamhet eftersom de har det högsta korrelationsvärdet, 0,502. Att 

de här variablerna samverkar i högst utsträckning anser vi vara logiskt eftersom 

de båda relaterar till ekonomiska fördelar. Testet visar även att faktorerna 

resultat och incitamentsprogram har en negativ inverkan på varandra med en 

korrelation på -0,036.  

För att mäta den interna reliabiliteten i våra indexvariabler, resultat och 

ekonomisk lönsamhet, har vi använt måttet Chronbachs Alpha. Måttet beräknar 

genomsnittet av alla tänkbara reliabilitetskoefficienter när dessa slumpmässigt 

delas upp i grupper som sedan jämförs med varandra. Cronbachs Alpha-

koefficienten varierar mellan 0–1, där värde 1 innebär en perfekt inre reliabilitet. 

Den generellt acceptabla nivån anses vara minst 0,8, även om vissa forskare kan 

tänkas godta det något lägre värdet 0,7 (Bryman & Bell 2017). Indexvariabeln 

resultat i vår undersökning består av de tre underliggande variablerna; drift- och 

underhållskostnader, hyresintäkter samt vakansgrad och när vi testade 

Cronbachs Alpha för denna variabel uppgick värdet till 0,606. Vidare testades 

Cronbachs Alpha för indexvariabeln ekonomisk lönsamhet vilken består av de 

två variablerna livscykelkostnad och marknadsvärde, testet resulterade i ett 

värde på 0,561. Det här innebär att reliabiliteten båda indexvariablerna är något 

låga i jämförelse med den generellt accepterade nivån på 0,8.  
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4. Resultat 

I den här delen av uppsatsen presenteras resultatet från enkätundersökningen. 

Vi kommer börja med att genom beskrivande statistik skapa en översikt för de 

testade variabler, oberoende och beroende, som anknyter till våra hypoteser. 

Därefter följer resultaten från vår regressionsanalys som har testat sambandet 

mellan utfall av miljöcertifierade byggnader och fastighetsbolags andel 

investeringsbeslut, det vill säga om hypoteserna accepteras eller förkastas. 

Avslutningsvis presenteras även deskriptiv statistik över i hur stor utsträckning 

fastighetsbolagen anser att motivationsfaktorerna inverkar till investeringsbeslut 

i miljöcertifierade fastigheter. 

4.1. Centralmått och spridning av oberoende variabler 

Insamlade data från enkäten har testat om fastighetsbolagen upplever att en 

miljöcertifierad byggnad genererar de fördelar som enligt teori bör uppnås. För 

att skapa en översiktlig bild av de oberoende variabler som vi har arbetat med 

inleder vi med beskrivande statistik från respondenternas svar, vilket görs med 

syftet att underlätta för läsaren att bedöma de effekter som vi har mätt. 

 

Tabell 1.1: Här presenteras antal svar, medelvärde samt standardavvikelser för de olika 

oberoende variablerna; resultat, ekonomisk lönsamhet, varumärkesprofil samt 

incitamentsprogram och ekonomiska bidrag. 

 

 Oberoende variabel Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Resultat 53 3,08 0,77 

Ekonomisk lönsamhet 53 3,64 0,64 

Varumärkesprofil 53 4,66 0,48 

Incitamentsprogram och 
ekonomiska bidrag 

53 2,62 0,95 

De oberoende variablerna har undersökts för att se hur dessa har haft inverkan 

på fastighetsbolags investeringar i miljöcertifierade byggnader. De uppmätta 

medelvärden som kan avläsas från tabellen visar på en spridning mellan 2,6 och 

4,6 och vi kan utläsa en standardavvikelse <1 för samtliga variabler. Utifrån 

tabellen kan vi även utläsa att varumärkesprofil är den variabel som har det 

högsta medelvärdet samt den lägsta standardavvikelsen. Insamlade data om de 

oberoende variablerna redovisas nedan i histogram för att illustrera 

normalfördelning och spridning av svar. 
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4.1.1. Resultat 

 
Histogram 1.1: Här visas samtliga respondenters svar för variabeln resultat där staplarna 

illustrerar frekvensen av de olika svarsalternativen.  

Variabeln resultat är en indexvariabel som har beräknats fram ur medelvärdet 

av respondenternas svar kring påståenden i enkäten avseende drift- och 

underhållskostnader, hyresintäkter och vakansgrad.  Den svarta kurvan i 

histogrammet visar normalspridningen för fastighetsbolagens svar avseende hur 

de upplever att ett förbättrat resultat kan genereras med hjälp av en 

miljöcertifierad fastighet.  

 

Tabell 1.2: Här illustreras respondenternas svar gällande påståenden kring drift-och 

underhållskostnader, hyresintäkter och vakansgrad, vilka utgör indexvariabeln resultat. 

 
 

1  
Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 
Instämmer helt 
och hållet 

En miljöcertifierad fastighet 
genererar lägre drift- och 
underhållskostnader 

1 3 15 29 5 

En miljöcertifierad fastighet 
genererar högre hyresintäkter 

9 10 17 14 3 

En miljöcertifierad fastighet 
genererar lägre vakansgrad 

9 10 21 11 2 
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4.1.2. Ekonomisk lönsamhet 

 
Histogram 1.2: Visar samtliga respondenters svar kring variabeln ekonomisk lönsamhet, där 

staplarna illustrerar frekvensen av de olika svarsalternativen.  

Även ekonomisk lönsamhet är en indexvariabel som har beräknats fram ur 

medelvärdet av respondenternas svar kring påståenden avseende en 

miljöcertifierad fastighets livscykelkostnad och marknadsvärde. Histogrammet 

illustrerar även normalspridningen för fastighetsbolagens svar avseende hur de 

upplever att ekonomisk lönsamhet kan genereras med hjälp av en 

miljöcertifierad fastighet.  

 

Tabell 1.3: Här illustreras respondenternas svar gällande påståenden kring livscykelkostnad 

och marknadsvärde, vilka utgör indexvariabeln ekonomisk lönsamhet. 

 
 

1  
Instämmer 
inte alls 

2 3 4 5 
Instämmer helt 
och hållet 

En miljöcertifierad fastighet genererar 
en lägre livscykelkostnad 

0 8 21 20 4 

En miljöcertifierad fastighet genererar 
högre marknadsvärde 

0 2 9 34 8 
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4.1.3. Varumärkesprofil 

 
Histogram 1.3: Här kan vi utläsa respondenternas svar avseende varumärkesprofil och 

staplarna illustrerar frekvensen av de olika svarsalternativen.  

Den här variabeln har ett utfall mellan värdena 3,5 och 5,5 vilket betyder att 

samtliga respondenter har instämt i hög utsträckning. Den svarta kurvan visar 

normalspridningen för hur fastighetsbolagen upplever att en förbättrad 

varumärkesprofil kan genereras med hjälp av en miljöcertifierad fastighet. 

 

4.1.4. Incitamentsprogram och ekonomiska bidrag 

 
Histogram 1.4: Här visas frekvensen av respondenternas svar avseende möjligheten att ta 

del av incitamentsprogram och ekonomiska bidrag för miljöcertifierade fastigheter på den 

svenska marknaden.  

Den här variabeln har en hög standardavvikelse (0,95) samt en bred spridning 

av svar vilket innebär att fastighetsbolagen har skilda uppfattningar kring detta 

påstående. 
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4.2. Beroende variabel 

De oberoende variablerna analyseras i regressionsmodellen mot en beroende 

variabel vilken i vår studie består av fastighetsbolagets andel investeringsbeslut. 

Den beroende variabeln är konstruerad utifrån en intervallskala baserat på 

andelen miljöcertifierade investeringar som respondenten angivit att 

fastighetsbolaget har gjort. Datan i intervallskalan hämtas från en enkätfråga och 

en sammanställning av svaren från denna fråga redovisas nedan. 

 
Cirkeldiagram 1: Illustrerar enkätfrågan som ställdes till respondenterna samt fördelningen 

av hur stor andel av fastighetsbolagens totala investeringsbeslut som är miljöcertifierade. 

 
Histogram 2.1: Baseras på samma fråga och visar spridning av svar samt 

normalfördelningskurva. 

Det vi kan utläsa från cirkeldiagram 1 och histogram 2.1 är att majoriteten av 

fastighetsbolagen i nuläget anser att 0–20% av deras totala investeringsbeslut 

görs i miljöcertifierade fastigheter. Noterbart är även att de andelar som är störst 

är de intervallgrupper som ligger längst ifrån varandra på skalan, det vill säga 

gruppen “0–20%” samt “80–100%”. Utifrån den svarta kurvan i histogrammet 

kan vi även utläsa att datan i den här variabeln inte är normalfördelad.  

 

4.3. Regressionsanalys 

4.3.1. Modellsammanfattning 

I tabell 3.1 och 3.2 visas resultat från en multipel regressionsanalys där samtliga 

oberoende variabler i kombination har analyserats mot fastighetsbolagets andel 

investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter, det vill säga den beroende 

variabeln. Syftet med regressionsanalysen var att testa våra hypoteser, vilka 

menar att det finns samband mellan hur ett fastighetsbolags investeringsbeslut i 

miljöcertifierade byggnader påverkas av olika motivationsfaktorer (de 

oberoende variablerna). 
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Tabell 3.1: Resultat och värden från multipel regressionsanalys 

R R^2    Justerad R^2  Standardfel 

0,281 0,79 0,001 1,62087 

Tabell 3.1 visar ett resultat för R^2 på 0,79 vilket visar hur stor del av variansen 

i den beroende variabeln som kan förklaras av modellens oberoende variabler. 

Modellens justerade R^2 värde på 0,001 visar att i kombination kan resultat, 

ekonomisk lönsamhet, varumärkesprofil samt incitamentsprogram och 

ekonomiska bidrag inte förklara variansen i investeringsbeslut till 

miljöcertifierade fastigheter. 

 

Tabell 3.2: Visar samtliga oberoende variablers enskilda värden från regressionsanalysen 

   B Standardfel t Signifikans 

Resultat  0,041 0,392 0,103 0,918 

Ekonomisk lönsamhet 0,468 0, 423 1,107 0,274 

Varumärkesprofil 0,537 0,548 0,980 0,332 

Incitamentsprogram och ekonomiska bidrag 0,109 0,252 0,433 0,667 

Tabell 3.2 beskriver samtliga oberoende variablers b-koefficienter, standardfel, 

t-värde och signifikansnivå. Eftersom signifikansnivån för samtliga variabler är 

högre än 0,05 kan den insamlade datan inte bekräftas med statistisk signifikans, 

vilket innebär att det saknas samband mellan de oberoende variablerna och den 

beroende variabeln, därmed förkastas samtliga hypoteser.    

 

Tabell 3.3: Illustrerar en sammanställning av uppsatsens hypoteser och samtliga förkastas 

eftersom studiens insamlade data inte stödjer statistisk signifikans.   

Hypotes Accepterad/Förkastad 

H1: Ett förväntat förbättrat resultat har inverkan på fastighetsbolagets 
investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 

Förkastad 

H2: En förväntad ökad ekonomisk lönsamhet inverkar på 
fastighetsbolagets investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter.  

Förkastad 

H3: Den förväntade förbättrade varumärkesprofil som genereras tack 
vare en miljöcertifierad fastighet inverkar på fastighetsbolagets 
investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 

Förkastad 

H4: Incitamentsprogram och ekonomiska bidrag förväntas inverka på 
fastighetsbolagets investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. 

Förkastad 
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4.4. Motivationsfaktorernas inverkan vid fastighetsbolagens 
investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter 

I den här delen av resultatkapitlet presenteras fastighetsbolagens attityd kring 

hur stor inverkan de olika motivationsfaktorerna har vid investeringsbeslut i 

miljöcertifierade fastigheter. Det vill säga i vilken utsträckning fastighetsbolagen 

uppskattar att motivationsfaktorerna driver dem till investering. Samtliga 

respondenter har tagit ställning till faktorerna utifrån en likertskala med 

intervallet “1 = Inte särskilt viktigt” till “5 = Väldigt viktigt”. Först presenteras 

i tabell 4.1 en deskriptiv sammanfattning med statistik för samtliga 

motivationsfaktorer, sedan följer histogram som illustrerar svarsfrekvens och 

normalspridning för respektive faktor. 

 

Tabell 4.1: Presenterar en deskriptiv sammanfattning över statistik för motivationsfaktorer i 

form av antal svar, medelvärde och standardavvikelse. 

 Motivationsfaktor Antal Medelvärde Standardavvikelse 

Förbättrat resultat 52 4,15 0,826 

Ökad ekonomisk lönsamhet 53 4,45 0,748 

Förbättrad varumärkesprofil 53 4,36 0,653 

Tillgång till incitamentsprogram och 
ekonomiska bidrag 

53 3,04 1,143  

 

4.4.1. Deskriptiva histogram för motivationsfaktorer 

  
Histogram 4.1          Histogram 4.2 
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Histogram 4.3           Histogram 4.4 

 

Histogram 4.1 visar respondenternas motivation till att investera i en 

miljöcertifierad fastighet på grund av möjligheten att uppnå ett förbättrat 

resultat. Den här motivationsfaktorn är en faktor som respondenterna anser 

vara viktig med tanke på att medelvärdet uppgår till 4,15. Poängterbart är att en 

respondent har valt att avstå från den här frågan och därmed finns bara 52 svar. 

I histogram 4.2 visas respondenternas motivation till investering i en 

miljöcertifierad fastighet på grund av en förväntad ökad ekonomisk lönsamhet. 

Medelvärdet för denna motivationsfaktor är 4,45 vilket är det högsta av samtliga 

motivationsfaktorer och därmed är ökad ekonomisk lönsamhet den faktor som 

fastighetsbolag anser ha störst inverkan vid investeringsbeslut.   

I histogram 4.3 kan vi utläsa respondenternas motivation till investeringsbeslut 

på grund av möjligheten att förbättra sin varumärkesprofil. Även här är 

medelvärdet högt, 4,36, och standardavvikelsen relativt låg, 0,653, vilket innebär 

att fastighetsbolagen i stor utsträckning instämmer med att en förbättrad 

varumärkesprofil är viktig vid investeringsbeslut. 

Slutligen i histogram 4.4 illustreras respondenternas motivation till investering i 

en miljöcertifierad fastighet baserat på möjligheten att ta del av 

incitamentsprogram och ekonomiska bidrag. Medelvärdet uppgår till 3,04 som 

är det lägsta i jämförelse med de övriga motivationsfaktorerna, vilket indikerar 

på att detta är den faktor som flest fastighetsbolag anser har minst inverkan vid 

deras investeringsbeslut. 

 

4.5. Framtida investeringar 

Avslutningsvis i enkäten undersöktes fastighetsbolagens inställning till framtida 

investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter. Respondenterna ombads ta 
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ställning till sannolikheten att fastighetsbolagets framtida investeringar i 

miljöcertifierade fastigheter kommer att öka. Därefter ställdes även en fråga 

avseende utveckling och förbättring av incitamentsprogram och ekonomiska 

bidrag. 

  
Histogram 5.1       Histogram 5.2 

Histogram 5.1 visar fördelningen av respondenternas svar avseende hur troligt 

de anser det vara att de kommer investera i miljöcertifierade fastigheter i 

framtiden. Vi kan utläsa ett högt medelvärde på 4,32 vilket visar på en positiv 

inställning till framtida investeringar i miljöcertifierade fastigheter hos 

fastighetsbolagen.  

Histogram 5.2 visar fördelningen av respondenternas svar avseende om de anser 

att förbättrade möjligheter till incitamentsprogram och ekonomiska bidrag 

skulle öka deras motivation till investeringar i miljöcertifierade fastigheter. 

Resultatet visar att majoriteten av fastighetsbolagen anser detta vara mycket 

troligt med tanke på medelvärdet 3,92. 
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5. Diskussion 

Kapitlet syftar till att utifrån tidigare presenterad teoretisk referensram analysera, 

diskutera och tolka de resultat som genererats genom vår enkätundersökning. 

Studiens hypoteser kommer att diskuteras och i första delen av diskussion 

presenteras olika anledningar till varför statistiska samband inte kan bekräftas i 

vår studie. Därefter kommer vi att reflektera kring insamlade data och sätta den 

i relation till befintlig teori.  

Baserat på den del av enkätundersökningen som syftade till att testa våra 

framtagna hypoteser kan vi börja med att konstatera att samtliga hypoteser 

förkastas. Samtliga hypoteser har formats utifrån den teoretiska referensram 

som vi valt att utgå från kring motivationsfaktorerna; förbättrat resultat, ökad 

ekonomisk lönsamhet, förbättrad varumärkesprofil samt incitamentsprogram 

och ekonomiska bidrag. Likheter och skillnader har gått att urskilja mellan teori 

och vårt resultat, men då ingen statistisk signifikans går att bevisa förkastas 

samtliga hypoteser. Att vår undersökning har ett litet urval anser vi vara en 

möjlig anledning till varför variansen inte går att förklara. Det här baserar vi på 

grundprincipen om att desto större urval som finns vid en undersökning, desto 

större är sannolikheten att den framräknade korrelationskoefficienten ger 

statistisk signifikans (Bryman & Bell 2017). Fastighetsbolag i Sverige är en liten 

population att utgå ifrån och vårt antal respondenter kan anses som ett litet urval 

i jämförelse med hur stor urvalsram som vanligtvis eftersträvas i en kvantitativ 

studie. Dock finns det få tidigare studier som har behandlat svar från ett stort 

antal fastighetsbolag i samma undersökning, vilket gör att studiens insamlade 

data kan ses som unik i många anseenden. Vidare lades stor vikt och mycket tid 

på att hitta rätt respondent med kunskap att besvara enkäten, vilket vi anser 

höjer vår studies tillförlitlighet då den data vi har samlat in kommer från 

personer som arbetat med investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter i 

praktiken.  

Eftersom syftet med studien var att förklara hur olika motivationsfaktorer 

påverkar fastighetsbolag till att investera i miljöcertifierade byggnader var det 

viktigt att utesluta de oberoende variablernas inverkan på varandra. Därför 

gjorde vi ett multikollinearitetstest som visade att det inte existerar någon hög 

korrelation mellan motivationsfaktorerna och därmed har detta troligtvis inte 

inverkat till att hypoteserna förkastas. Att vi inte uppnår några statistiska 

samband påverkar studiens generaliserbarhet och hur väl vi kan garantera att en 

viss faktor påverkas av en annan (Christensen et al. 2001). Vi anser att vårt 
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undersökningssyfte är relativt smalt samt avgränsat till en specifik marknad 

vilket kan vara en anledning till detta. Fastigheter är dessutom komplexa 

produkter och vad som motiverar till ett fastighetsköp behöver nödvändigtvis 

inte vara detsamma som motiverar till en annan fastighetsinvestering. Denna 

problematik gör att generaliserbarheten till en helt annan marknad påverkas och 

därför tror vi att det blir svårt att jämföra miljöcertifierade fastigheter med 

miljöinvesteringar på andra marknader, exempelvis köp av miljöbilar. 

För att undersöka tillförlitligheten i våra indexvariabler, resultat och ekonomisk 

lönsamhet, genomfördes Cronbachs Alpha tester. Värdena för Cronbachs 

Alpha låg något lägre än generellt accepterad nivå (Bryman & Bell 2017) för 

båda våra indexvariabler och vi har reflekterat kring vad det här kan bero på. 

Både resultat och ekonomisk lönsamhet kan ses som beroende variabler med 

tanke på att de påverkas av sina respektive underliggande variabler och en 

positiv utveckling av dessa variabler borde leda till ett förbättrat resultat 

alternativt en ökad ekonomisk lönsamhet. Det här innebär att de underliggande 

variablerna i måtten borde ha samband med varandra i hög utsträckning och 

samverka till höga Cronbachs Alpha värden. Därmed har vi reflekterat kring vad 

som kan förklara de låga Cronbachs Alpha måtten i vår undersökning. 

Exempelvis kan tänkas att variablerna drift- och underhållskostnader, 

hyresintäkter och vakansgrad alla relaterar till resultat men de påverkar resultatet 

på olika sätt. Samtliga variabler har en påverkan men en minskad drift-och 

underhållskostnad har en mer direkt påverkan på resultatet till skillnad från en 

minskad vakansgrad. Det här beror bland annat på att vakansgrad relaterar till 

hyresintäkter vilket sedan påverkar resultatet. För att säkerställa detta 

resonemang valde vi att även testa Cronbachs Alpha för endast vakansgrad och 

hyresintäkter, vilket resulterade i värdet 0,753. Eftersom vårt ursprungliga värde 

för resultat var 0,606 kan vi anta att variablerna vakansgrad och hyresintäkter 

samverkar mer utan drift- och underhållskostnader. På samma sätt testades 

reliabilitetssambandet mellan endast drift- och underhållskostnader samt 

vakansgrad, vilket gav ett signifikant lägre Cronbachs Alpha värde: 0,382. Med 

anledning av att reliabiliteten i våra indexvariabler är något låga anser vi det vara 

möjligt att våra Chronbachs Alpha-värden har påverkats negativt på grund av 

att det är svårt att mäta hur de underliggande variablerna tillsammans inverkar 

på indexvariabeln. Vi misstänker att det här kan bero på så kallade dåliga mått, 

någonting som vidare forskning skulle kunna utveckla och undersöka.  
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Vi har reflekterat kring den beroende variabeln i undersökningen och faktumet 

att fastighetsbolagen delats upp i en intervallskala beroende på andel 

investeringar i miljöcertifierade fastigheter. Exempelvis har många utav de bolag 

som besvarat enkäten enbart gjort 0–20% investeringar av sina totala 

investeringsbeslut i miljöcertifierade byggnader samtidigt som en stor del av 

respondenterna är bolag som gjort 80–100%. Eftersom miljöcertifieringar av 

fastigheter är ett relativt nytt fenomen som uppkommit anser vi det vara troligt 

att olika fastighetsbolag har tagit till sig denna hållbarhetsaspekt i olika 

utsträckningar. Det här kan leda till att spridningen av miljöcertifierade 

fastigheter är långsam för “vanliga” fastighetsbolag medan andra fastighetsbolag 

har inriktat sig mycket, eller kanske enbart, på miljöcertifierade fastigheter. 

Därmed kan andelen investeringar i miljöcertifierade fastigheter tänkas påverka 

fastighetsbolagets beslutsprocess och hur de prioriterar i sin verksamhet, vilket 

troligtvis avspeglas i deras uppfattning om vad som motiverar dem. Att vi inte 

har skiljt på vilken typ av fastighetsbolag som har besvarat enkäten kan därmed 

tänkas vara ytterligare en anledning till att hypoteserna inte kan bekräftas. Med 

detta menar vi att vår beroende variabel består av två grupper som ligger i varsin 

del av spektret, vilket även illustreras tydligt i histogram 2.1. Här kan vi även 

utläsa att datan i vår beroende variabel inte är normalfördelad vilket bidrar till 

svårigheten att uppnå statistiska samband.   

Faktumet att majoriteten av respondenterna är fastighetsbolag med 0–20% 

investeringsbeslut i miljöcertifierade fastigheter kan även kopplas till Halo-

effekten som handlar om att skapa ett starkt och framstående namn på 

marknaden (Runde & Thoyre 2017). Teorin om att certifiera ett antal objekt 

som miljöcertifierade byggnader för att bygga upp ett namn med en profil av att 

vara framstående inom miljö (Zhang et. al 2017) kan kopplas till resultatet från 

vår undersökning och därmed kan vi anta att Halo-effekten existerar bland 

svenska fastighetsbolag. Baserat på vår studie kan vi inte konstatera om det här 

är resultatet av en strategi som används av bolagen, men vi anser Halo-effekten 

vara en möjlig anledning till varför majoriteten av fastighetsbolagen har relativt 

liten andel miljöcertifierade fastigheter. Det vill säga att de investerar i några 

miljöcertifierade fastigheter med förhoppningen om att förstärka sitt varumärke. 

Det här bekräftas även av vår undersökning som visade att en förbättrad 

varumärkesprofil är den fördel som fastighetsbolagen anser genereras i högst 

utsträckning av en miljöcertifierad fastighet. 
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Svaren från respondenterna i vår enkätundersökning tyder på att fastighetsbolag 

på den svenska marknaden inte upplever att en miljöcertifierad fastighet 

genererar en lägre vakansgrad och högre hyresintäkter i stor utsträckning. 

Enkäten testade påståendet: “Med en miljöfastighet har man möjlighet att ta ut 

en högre hyra, i förhållande till en likvärdig icke-miljöcertifierad fastighet”, här 

svarade majoriteten av fastighetsbolagen mellan 1–3 på likertskalan. Vi ser 

liknande tendenser för påståendet gällande vakansgrad, även här lade sig 

majoriteten av respondenterna mellan 1–3. Det här resultatet motsätter sig 

uppsatsens teoretiska bakgrund där fakta som presenteras hävdar att både lägre 

vakansgrad (Lind & Lundström 2009; Eichholtz et al. 2010; Dermisi 2013; 

Forrester & McAllistor 2015) och högre hyresintäkter (Lind & Lundström 2009; 

Eichholtz et al. 2010) är fördelar som genereras av en miljöcertifierad fastighet. 

Faktumet att en miljöcertifierad fastighet genererar lägre vakansgrad kan inte 

bekräftas av vårt resultat vilket vi även kan koppla till den komplexitet som 

Dermisi (2013) och Goodwin (2011) anser existerar kring sambandet.  

Gällande om en miljöcertifierad fastighet genererar lägre drift- och 

underhållskostnad (Lind & Lundström 2009; Zhang et al. 2017; Eichholtz et al. 

2010) kan vi se att det här påståendet i högre utsträckning bekräftas av 

fastighetsbolagen där majoriteten har svarat i det högre svarsintervallet. Utifrån 

det här pekar vår insamlade data på att fastighetsbolagen upplever att ett 

förbättrat resultat uppnås tack vare att en miljöcertifierad fastighet genererar 

lägre drift- och underhållskostnader i jämförelse med en konventionell fastighet.  

Påståenden kring att ökad ekonomisk lönsamhet genereras genom lägre 

livscykelkostnader och ett högre marknadsvärde bekräftas av resultatet från 

undersökningen där majoriteten av respondenterna instämmer i hög 

utsträckning. Vi kan utläsa att fastighetsbolagen framförallt upplever att ett 

högre marknadsvärde genereras, vilket överensstämmer med tidigare 

presenterad teori (Zhang et al. 2017; Eichholtz et al. 2010). Även de teoretiska 

påståendena om lägre livscykelkostnad som presenteras av Kansal och 

Kadambari (2010) samt Weerasinghe och Ramachandra (2018) bekräftas. Det 

teoretiska påståendet om att en miljöcertifierad fastighet genererar en förbättrad 

varumärkesprofil (Simons et al. 2017; Zhang et al. 2017; Fuerst & McAllistor 

2011) kan också i hög grad bekräftas av resultatet från vår undersökning. 

Medelvärdet för en förbättrad varumärkesprofil uppgår till 4,66 vilket är det 

högsta medelvärdet för de undersökta fördelar som fås av en miljöcertifierad 

fastighet och således den faktor som fastighetsbolagen anser genereras i störst 

utsträckning i praktiken.   
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Svar från vår studie visar att svenska fastighetsbolag i nuläget inte anser att det 

finns särskilt goda möjligheter att ta del av incitamentsprogram och ekonomiska 

bidrag eftersom majoriteten svarade inom spannet 1–3 på likertskalan. 

Standardavvikelsen för det här påståendet var hög (0,95), vilket innebär att 

fastighetsbolagen har spridda åsikter kring hur bra möjligheter det finns till att 

ta del av dessa. Vi anser att en anledning till detta kan vara att fastighetsbolagen 

har olika behov att ta del av dessa typer av program vilket leder till att bolagen 

undersöker vilka möjligheter som finns i olika utsträckningar. I teorikapitlet 

konstaterades att incitamentsprogram och ekonomiska bidrag är faktorer som 

bör motiverar till miljöcertifierad byggnation samt är positivt för 

miljöcertifierade fastigheters spridning på marknaden (Olubunmi et al. 2016; 

Runde & Thoyre 2017; Foster 2014; Shazmin et al. 2016), någonting som vårt 

resultat därmed inte kan styrka.  

I tabell 4.1 redovisas resultat över hur viktiga fastighetsbolagen anser de fyra 

olika motivationsfaktorerna vara vid deras investeringsbeslut och vi kan se att 

förväntad ökad ekonomisk lönsamhet är den faktor som har fått högst 

medelvärde. Utifrån detta pekar resultatet mot att en förväntad ökad ekonomisk 

lönsamhet är det som motiverar fastighetsbolagen i störst utsträckning. Det här 

kan relateras till Zhang et al. (2017) som beskriver att vid investeringsbeslut har 

ekonomisk lönsamhet den viktigaste rollen. Vi kan även koppla det till Eichholtz 

et al. (2010) som hävdar att eftersom företag är vinstinriktade måste siffror visa 

att ökad ekonomisk lönsamhet finns för att företag ska välja att prioritera 

miljöhänsyn. En reflektion som vi har gjort är dock att alla motivationsfaktorer 

har relativt höga medelvärden vilket innebär att fastighetsbolagen bedömer 

samtliga faktorer som viktiga. Det här anser vi vara logiskt med tanke på att alla 

faktorer leder till positiva konsekvenser och det är naturligt att företagen vill 

uppnå dessa. Faktumet att alla faktorer resulterar i höga medelvärden kan även 

tyda på att skalorna som används i undersökningen är missvisande och att datan 

således inte är helt normalfördelad. Det här kan tänkas vara ytterligare en 

anledning till varför vår undersökning inte uppnår statistisk signifikans.  

Den motivationsfaktor som uppnår det lägsta medelvärdet i vår undersökning 

är incitamentsprogram och ekonomiska bidrag, vilket tyder på att i nuläget är 

denna faktor inte avgörande när fastighetsbolag väljer att investera i 

miljöcertifierade fastigheter. Här ser vi också en hög spridning av svar vilket 

tyder på att vissa fastighetsbolag anser det vara väldigt viktigt medan andra inte 

anser denna aspekt vara lika avgörande. Det här upplever vi vara relativt logiskt 

med tanke på att vissa fastighetsbolag har ett högre kapital och därmed inte 
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behöver ekonomiska bidrag i samma utsträckning som ett annat fastighetsbolag 

med lägre kapital. Poängterbart är även att vi utifrån resultatet kan utläsa att 

majoriteten av fastighetsbolagen anser det troligt att förbättrade 

incitamentsprogram och ekonomiska bidrag skulle öka fastighetsbolagets 

motivation till investering i miljöcertifierade fastigheter. 

En av enkätens avslutande frågor berör hur sannolikt fastighetsbolagen anser 

det vara att de i framtiden kommer att öka andelen investeringar i 

miljöcertifierade fastigheter och resultatet visar en positiv inställning hos 

respondenterna. Det här resultatet är givetvis positivt för framtida utveckling 

för miljöcertifierad byggnation i Sverige eftersom, vilket uppsatsen tidigare 

bevisat, det är viktigt att fastighetsbranschen tar sitt ansvar inom miljö och 

hållbarhet (Balaban & Puppim de Oliveira 2017; Zuoa et al. 2017). En reflektion 

vi har gjort kring den här frågan är att det kan finnas en möjlighet att 

fastighetsbolagen gärna vill framstå som ansvarstagande inom miljö eftersom 

det är positivt för deras varumärkesprofil. Det här gör att det kan finnas en risk 

för att de har “förskönat” sina svar en aning och inte fullt ut beaktat den 

realistiska sannolikheten för att de faktiskt kommer att genomföra 

miljöinvesteringar i framtiden. Det kan tänkas att viljan till att investera är större 

än den faktiska möjligheten att göra det. 
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6. Slutsats  

Syftet med uppsatsen var att förklara hur olika motivationsfaktorer påverkar 

fastighetsbolag till att investera i miljöcertifierade byggnader. För att uppnå 

syftet har vi gjort en grundlig litteraturgenomgång och sedan genom en 

kvantitativ studie utvärderat fastighetsbolagens upplevda utfall av 

miljöcertifierad byggnation samt dess inverkan på investeringsbeslut till 

miljöcertifierade fastigheter. 

Med utgångspunkt i vår litteraturgenomgång formulerades fyra stycken 

hypoteser som samtliga testades genom en regressionsanalys för att undersöka 

statistisk signifikans. Resultatet visar att insamlad data i vår studie inte kan styrka 

våra hypoteser vilket gör att de förkastas. Således kan inte variablerna förbättrat 

resultat, ökad ekonomisk lönsamhet, förbättrad varumärkesprofil samt 

möjligheten att ta del av incitamentsprogram och ekonomiska bidrag förklara 

variansen i investeringsbeslut till miljöcertifierade fastigheter. Även om vår 

studie inte kunde bevisa samband mellan dessa variabler och fastighetsbolags 

investeringsbeslut anser vi att de fortfarande kan ha stor betydelse. 

Trots att statistiska samband inte kan bekräftas har enkätundersökningen samlat 

in deskriptiva data som kan skapa en generell bild av hur svenska fastighetsbolag 

idag upplever miljöcertifierade fastigheter samt vad som motiverar dem till 

investeringar i dessa fastigheter. Det här grundar vi i att insamlad data 

representerar åsikter från 53 respondenter, vilka har kunskap inom ämnet och 

är placerade på olika kontor runt om i hela Sverige. Baserat på den teoretiska 

referensramen och insamlade data från enkätundersökningen kan vi dra ett antal 

slutsatser, vi vill dock poängtera att dessa inte går att stödja med statistisk 

signifikans vilket påverkar dess generaliserbarhet. Baserat på undersökningens 

insamlade data är lägre drift- och underhållskostnader, högre marknadsvärde, 

lägre livscykelkostnad och en förbättrad varumärkesprofil de teoretiska fördelar 

som genereras med en miljöcertifierad fastighet. Däremot pekar vår studies 

resultat på att lägre vakansgrad och ökade hyresintäkter är fördelar som inte kan 

styrkas av fastighetsbolagens inställning till vad en miljöcertifierad fastighet 

genererar. Således visar resultatet från vår studie vilken uppfattning som idag 

existerar hos fastighetsbolagen, vilket förhoppningsvis kan ge en ökad förståelse 

för miljöcertifierade fastigheter på den svenska marknaden. Förståelse och 

kunskap kring ämnet skulle kunna bidra till en enklare beslutsprocess och vår 

uppfattning är att detta leder till mer effektiv spridning av miljöcertifierade 

fastigheter.  
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Utifrån de resultat som redovisas i tabell 1.1 konstateras att varumärkesprofil är 

den variabel som har högst medelvärde baserat på respondenternas svar. Det 

här innebär att fastighetsbolag upplever att en förbättrad varumärkesprofil är 

den fördel som genereras i högst utsträckning av en miljöcertifierad fastighet. 

Vi kan sedan sätta det här i relation till vad fastighetsbolag anser motiverar dem 

till att investera i miljöcertifierade fastigheter, där ökad ekonomisk lönsamhet är 

den motivationsfaktor bolagen anser vara viktigast. Det här innebär att vi kan 

identifiera en skillnad i och med att den faktor som anses motivera till 

investeringsbeslut, ekonomisk lönsamhet, inte är densamma som den fördel en 

miljöcertifierad fastighet i störst utsträckning genererar i praktiken. Detta anser 

vi borde uppmärksammas eftersom en ökad medvetenhet om varumärkets 

förbättring tack vare en miljöcertifierad byggnad skulle kunna leda till att fler 

fastighetsbolag väljer att investera i miljöcertifierade fastigheter. Vi har dock 

reflekterat kring att en förbättrad varumärkesprofil är mer problematiskt att 

mäta än ekonomisk lönsamhet vilket kan vara en orsak till att varumärkesprofil 

inte ligger till grund för investeringsbeslut i lika stor grad som ekonomisk 

lönsamhet. 

Avslutningsvis visar resultatet av vår studie att fastighetsbolagen är positiva till 

att investera i miljöcertifierade byggnader i framtiden. Samtidigt anser de att en 

utveckling av incitament och ekonomiska bidrag är av relativt stor betydelse för 

att öka motivationen till miljöcertifierade byggnader. 

 

6.1. Vidare forskning 

Då vår studie inte kunnat bevisa några statistiska samband mellan vår beroende 

variabel och de oberoende variablerna föreslår vi vidare forskning. Fortsatta 

studier skulle kunna utreda om exempelvis ett större urval skulle kunna uppnå 

statistiska samband. Vi tror dock att vidare forskning bör fokusera på att 

noggrant utforma den beroende variabeln, för att i största möjliga utsträckning 

undvika missvisande normalfördelning av data. Eftersom vår undersökning 

endast mätte ett relativt värde, vilket kan ha påverkats över tid, föreslår vi att 

man kan undersöka en bestämd tidsperiod. Exempelvis avgränsa till hur stor del 

av fastighetsbolagets investeringar som gjorts i miljöcertifierade fastigheter 

under ett år.  

En förbättrad varumärkesprofil är den motivationsfaktor som vårt resultat visar 

genereras i störst utsträckning av en miljöcertifierad fastighet, medan ökad 
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ekonomisk lönsamhet är den faktor som i störst utsträckning motiverar till 

investeringsbeslut. Ett möjligt utrymme för vidare forskning anser vi därmed 

vara att utreda hur stora ekonomiska fördelar en förbättrad varumärkesprofil 

ger fastighetsbolaget. Detta med tanke på att fastighetsbolag är vinstinriktade 

och vanligtvis behöver stödja sina investeringar på ekonomiska kalkyler.  

Vidare ansåg fastighetsbolagen i vår studie att det idag finns bristande 

möjligheter till att ta del av incitamentsprogram och ekonomiska bidrag för 

miljöcertifierade fastighet, vilket vi anser borde uppmärksammas mer i 

samhället. Framtida forskning inom området skulle kunna ge ytterligare stöd för 

politiska reformer både på lokal och nationell nivå, vilket kan generera större 

och snabbare spridning av miljöcertifierade fastigheter. 

  



52 

7. Källförteckning 

Balaban, O. & Puppim de Oliveira, J, A. (2017). Sustainable buildings for 

healthier cities: assessing the co-benefits of green buildings in Japan. Journal of 

Cleaner Production, [Elektronisk], 163 (2017), 68–78. 

Björck, A. & Olsson, P. (2013). En hållbar framtid med gröna byggnader. 

Institutionen för fastigheter och byggnader KTH. [Elektronisk].  

Bloom, B., Nobe, M-E. & Nobe, M. (2011). Valuing green home design: A study 

of energy star homes. The Journal of Sustainable Real Estate, [Elektronisk], 3(1), 

109–126. 

Boverket (2019). Utsläpp av växthusgaser från bygg- och fastighetssektorn. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-

forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/  [2019-03-11].  

Bryman, A. & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 2. uppl. 

Malmö: Liber AB 

Bryman, A. & Bell, E. (2017). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 3. uppl. 

Stockholm: Liber AB 

Christensen, L., Andersson, N., Carlsson, C. & Höglund, L. (2001). 

Marknadsundersökning - en handbok. 2. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Denell, A. & Bonde, M. (2015). Fastighetsvärdering. I Fastighetsekonomi och 

fastighetsrätt: fastighetsnomenklatur. (12. uppl.). Stockholm: Fastighetsnytt. s. 461–

469.  

Dermisi, S. (2013). Performance of Downtown Chicago’s Office Buildings 

Before and After Their LEED Existing Buildings’ Certification. Real estate 

finance, [Elektronisk], 37-51.  

Eichholtz, P., Kok, N. & Quigley M, J. (2010). Doing Well by Doing Good? 

Green Office Buildings. The American Economic Review, [Elektronisk], 100 (5), 

2492–2509. 

Europeiska Kommissionen. (2017). EU-approach-sustainable-development. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://ec.europa.eu/info/strategy/international-

strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-

development_sv [2019-04-24]. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
https://www.boverket.se/sv/byggande/hallbart-byggande-och-forvaltning/miljoindikatorer---aktuell-status/vaxthusgaser/
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_sv
https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals/eu-approach-sustainable-development_sv


53 

Europeiska Unionen (2010). Europaparlamentets och rådets direktiv 

2010/31/EU Om byggnaders energiprestanda. Europeiska Unionens Officiella 

tidning. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013

:0035:sv:PDF [2019-03-24]. 

Forester, B. (2014). Green Buildings in the U.S and China/Development and policy 

comparisons. Environmental science, engineering and technology, [Elektronisk] 

75-76. 

Fuerst, F. & McAllister, P. (2011). Green noise or green value? Measuring the 

effects of environmental certification on office values. Real Estate Economics, 

[Elektronisk], 2011, Vol. 39 Issue 1, 45-69, 25p. 

Fuerst, F. & McAllister, P. (2015). Does energy efficiency matter to 

homebuyers? An investigation of EPC ratings and transaction prices in England. 

Energy Economics, [Elektronisk] 145–156. 

Förenta nationerna (2016). Agenda 2030 – globala mål för hållbar utveckling. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-

info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-

fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/ [2019-03-26] 

Goodwin, K. (2011). The Demand for Green Housing Amenities. The Journal of 

Sustainable Real Estate, [Elektronisk], 3 (1), 127-141.  

Informationscentrum för hållbart byggande (2018). Sök stöd och bidrag för hållbart 

byggande och renovering. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://ichb.se/artiklar/2018/juni/sok-stod--bidrag-for-hallbart-byggande-

och-renovering/ [2019-05-29] 

Isaksson, A. & Linderoth, H. (2018). Environmental considerations in the 

Swedish building and construction industry: the role of costs, institutional 

setting, and information. Journal of Housing and the Built Environment, [Elektronisk], 

(2018) 33, 615–632. 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför? – Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur.  

Kansal, R. & Kadambari, G. (2010). Green Buildings: An Assessment of Life 

Cycle Cost. IUP Journal of Infrastructure, [Elektronisk], 8 (4), 50–57. 

https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:sv:PDF
https://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:sv:PDF
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/
https://fn.se/vi-gor/vi-utbildar-och-informerar/fn-info/vad-gor-fn/fns-arbete-for-utveckling-och-fattigdomsbekampning/agenda2030-och-de-globala-malen/
https://ichb.se/artiklar/2018/juni/sok-stod--bidrag-for-hallbart-byggande-och-renovering/
https://ichb.se/artiklar/2018/juni/sok-stod--bidrag-for-hallbart-byggande-och-renovering/


54 

Lee, T. & Koski, C. (2012). Building Green: Local Political Leadership 

Addressing Climate Change. Review of Policy Research, [Elektronisk], 29 (5), 605-

624. 

Lee, E. (2016). Sustainable building attributes that contribute to employees 

productivity - from the tenant perspective. Journal of Sustainable Real Estate, 

[Elektronisk], 8(1), 168–189. 

Lind, H. & Lundström, S. (2009). Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. 1. 

uppl. Stockholm: SNS Förlag. 

Lorenz, D, P., Trück, S. & Lützkendorf, T. (2007). Exploring the relationship 

between the sustainability of construction and market value: Theoretical basics 

and initial empirical results from the residential property sector. Property 

Management, [Elektronisk], Vol. 25, Issue: 2, 119–149.  

Nationalencyklopedin (2019). Regressionsanalys. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/regressionsanaly

s [2019-05-09] 

Naturvårdsverket (2018). Ekonomiska styrmedel. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-

Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/ [2019-05-

29] 

Olsson, H. & Sörensen, S. (2012). Forskningsprocessen, Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. 3 uppl. Stockholm: Liber AB.  

Olubunmi, O, A., Xia, P, B. & Skitmore, M. (2016). Green building incentives: 

A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, [Elektronisk], 59 (2016), 1611–

1621.  

Persson, E. (2015). Fastighetsvärdering. I Fastighetsekonomi och fastighetsrätt: 

fastighetsnomenklatur. (12. uppl.). Stockholm: Fastighetsnytt. s. 299–377.  

Rahman, F., Rowlands, I. & Weber, O. (2017). Do green buildings capture 

higher market valuations and lower vacancy rates? A canadian case study of 

LEED and BOMA- BEST properties. Smart and Sustainable Built Environment, 

[Elektronisk], 2017, 6(4), 102-115. 

Runde P, T. & Thoyre L, S. (2017). The Role of Incentives in Green Building 

Valuation. Appraisal Journal, [Elektronisk], 85 (3), 205–216. 

https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/regressionsanalys
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/regressionsanalys
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Styrmedel/Ekonomiska-styrmedel/


55 

Shazmin, S.A.A., Sjpan, I. & Sapri, M. (2016). Property tax assessment 

incentives for green building: A review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 

[Elektronisk], 60 (2016). 536–548.  

Simons, R, A., Robinson, S., Lee, E & Bragg, A. (2017). The Quadruple Bottom 

Line: Tenant Views of Corporate Responsibility in Green Office Buildings. Josre, 

[Elektronisk], Vol. 9, 153–171. 

Statistiska Centralbyrån (2016). Frågor och svar om frågekonstruktion i enkät- och 

intervjuundersökningar. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

https://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9

999_2016a01_br_x08br1601.pdf [2019-05-02]. 

Sveriges Byggindustrier (2019). Vilka miljöcertifieringssystem finns det? [Elektronisk]. 

Tillgänglig: https://www.sverigesbyggindustrier.se/fragor-svar/vilka-

miljocertifieringssystem-finns-det__6514 [2019-04-26]. 

Sweden Green Building Council (2019). Certifieringar för den svenska marknaden. 

[Elektronisk]. Tillgänglig: https://www.sgbc.se/certifiering/ [2019-04-26]. 

Weerasinghe, AS. & Ramachandra, T. (2018). Economic sustainability of green 

buildings: a comparative analysis of green vs non-green. Built Environment Project 

and Asset Management, [Elektronisk], 8 (5), 528-543.   

World Green Building Council (2019). What is green building? [Elektronisk]. 

Tillgänglig: https://www.worldgbc.org/what-green-building [2019-04-10]. 

Wu, X., Peng, B. & Lin, B. (2017). A dynamic life cycle carbon emission 

assessment on green and non-green buildings in China. Energy and Buildings, 

[Elektronisk], 149 (2017), 272–281. 

Zhang, L., Wu, J. & Liu, H. (2017). Turning green into gold: A review on the 

economics of green buildings. Journal of Cleaner Production, [Elektronisk], 172 

(2017), 2234-2245.  

Zuoa, J., Pullenc, S., Rameezdeenc, R., Bennettsa, H., Wangd, Y., Maod, G., 

Zhoue, Z., Duf, H. & Duanb, H. (2017). Green building evaluation from a life-

cycle perspective in Australia: A critical review. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, [Elektronisk], 70 (2017), 358–368. 

 

  

https://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_2016a01_br_x08br1601.pdf
https://www.scb.se/contentassets/c6dd18d66ab240e89d674ce728e4145f/ov9999_2016a01_br_x08br1601.pdf
https://www.sverigesbyggindustrier.se/fragor-svar/vilka-miljocertifieringssystem-finns-det__6514
https://www.sverigesbyggindustrier.se/fragor-svar/vilka-miljocertifieringssystem-finns-det__6514
https://www.sgbc.se/certifiering/
https://www.worldgbc.org/what-green-building


56 

Bilaga 1 Enkätundersökning

 

 



57 

 

 



58 

 

 

 



59 



 

  


