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Förord  

Denna företagsekonomiska kandidatuppsats har författats under vårterminen 

2019 inom programmet Fastighetsekonomi vid Karlstads universitet. Vi vill rikta 

ett stort tack till vår handledare Tommy Bergquist som gett oss stöd och 

vägledning genom arbetets gång samt de opponenter som kommit med många 

bra tips. Vi vill även tacka de respondenter som tagit sig tid att medverka i våra 

intervjuer och därmed gjort den här uppsatsen möjlig.  

Vi intygar härmed på heder och samvete att vi båda två har bidragit till studien 

i lika stor omfattning.  

Albin Hallberg & Simon Throgen.  

Karlstad, maj 2019.  

  

  

  

     



  4  

Sammanfattning  

Sedan början av 2000-talet har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare i den svenska 

fastighetsbranschen och under den här perioden uppfördes de första 

miljöcertifierade byggnaderna. I september 2015 beslutade FN:s 

generalförsamling om Agenda 2030 som är ett program för hållbar utveckling. 

Sveriges regering har tagit beslut om att vara ledande i genomförandet av 

agendan, vilket innebär en successiv omställning till en modern och hållbar 

välfärdsstat. Fastighetsbranschen har en stor miljöpåverkan och det är därför 

viktigt att företag inom branschen arbetar med sitt miljömässiga ansvarstagande. 

Syftet med uppsatsen är att beskriva vilka värdeskapande faktorer som driver 

fastighetsägare till att investera i miljöcertifierade byggnader samt vilka hinder 

de upplever motverkar en sådan investering. Studiens teori utgörs av den 

befintliga litteraturen som återfinns om miljöcertifierade byggnader med 

utgångspunkt i grundläggande värdeteori.  

Empirin till den här studien har tagits fram genom en kvalitativ metod där vi 

gjort besöks- och telefonintervjuer med sju högt uppsatta personer inom 

svenska fastighetsbolag med fastigheter utspridda över ett större område i 

Sverige. Intervjuerna som genomförts var av semistrukturerad karaktär och 

därför har vi till stor del utgått från en intervjuguide. Av empirin har det framgått 

att respondenterna upplever vissa hinder som motverkar en investering i 

miljöcertifierade byggnader, men framförallt hur de många fördelarna överväger 

hindren och således driver dem till att genomföra en investering. I analysen 

kopplar vi samman studiens teorier med empirin för att beskriva både likheter 

och skillnader, det framkommer bland annat att empirin tenderar att vara mer 

positivt inställd till miljöcertifierade byggnader i jämförelse med den befintliga 

litteraturen. Vår slutsats är att miljöcertifierade byggnaders fördelar kommer 

överväga dagens hinder och att den långsiktiga ekonomiska lönsamheten 

kommer överväga de högre investeringsutgifterna, vilket driver fastighetsägare 

till att investera i sådana byggnader.    
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Abstract  

Since the beginning of the 21st century, sustainability have become increasingly 

important in the Swedish real estate industry and during this period the first 

environmentally certified buildings were built. In September 2015, the UN 

General Assembly decided on Agenda 2030, which is a program for sustainable 

development. The Swedish Government has decided to be the leader in the 

implementation of the agenda, which means a gradual conversion to a modern 

and sustainable welfare state. The real estate industry has a substantial 

environmental impact and it is therefore important that companies within this 

industry work with their environmental responsibility. The purpose of this essay 

is to describe which value-creating factors drive property owners to invest in 

environmentally certified buildings and what obstacles they experience 

counteract such an investment. The study's theory consists of the existing 

literature which is found on environmentally certified buildings based on 

fundamental value theory.  

  

The empirical study for this study has been developed through a qualitative 

method in which we made visits and telephone interviews with seven high-

ranking persons within Swedish real estate companies with properties spread 

over a larger area in Sweden. The interviews that have been conducted are of a 

semi-structured nature and it is therefore largely based on an interview guide. 

The empirical evidence shows that the respondents experience certain obstacles 

that counteract an investment in environmentally certified buildings, but above 

all how the many advantages outweigh the obstacles and thus drive them to 

carry out an investment. In the analysis, we link together the theories with 

empiricism to describe both similarities and differences. Our conclusion is that 

the benefits of environmentally certified buildings will outweigh the current 

obstacles and that the long-term economic profitability will outweigh the higher 

investment expenditure, which drives property owners to invest in that kind of 

buildings. 
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1. Introduktion  

I introduktionen presenteras först en bakgrund till problemet där 

hållbarhetsfrågornas relevans i både samhället och bland företagen lyfts fram 

samt en bakgrund till grundläggande värdeteori. Vidare finns en 

problemdiskussion där vi belyser det problem vi ämnar att beskriva. 

Problemdiskussionen mynnar slutligen ut i syftet med uppsatsen.  

1.1. Bakgrund  

Under de två senaste decennierna har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare för 

företag och privatpersoner runt om i världen (Bonde & Denell 2015). I 

september 2015 beslutade FN:s generalförsamling om Agenda 2030, vilket är 

ett program bestående av 17 globala mål och 169 delmål för hållbar utveckling. 

Agenda 2030 innebär att medlemsländerna i FN ska arbeta för att nå en 

ekonomisk, social och miljömässigt hållbar värld till år 2030 (Sveriges Miljömål 

2018). Regeringen (2018) konstaterar att Sverige ska vara ledande i 

genomförandet av agendan vilket innebär en successiv omställning till en 

modern och hållbar välfärdsstat. I likhet med Agenda 2030 kan även företagens 

hållbarhetsarbete delas upp i ekonomiskt, socialt och miljömässigt 

ansvarstagande (Bonde & Denell 2015). Ekonomiskt ansvarstagande avser hur 

företag arbetar för att åstadkomma långsiktig lönsamhet, socialt ansvarstagande 

avser hur företag påverkar människor och miljömässigt ansvarstagande avser 

hur företag ska arbeta för att minska sin negativa miljöpåverkan (Bonde & 

Denell 2015).  

Den svenska bygg- och fastighetsbranschen är inget undantag vad gäller ökad 

prioritet inom hållbarhetsfrågor. Fuerst och McAllister (2011) påvisar att den 

ökade prioriteten kring hållbarhetsfrågorna har lett till en högre betalningsvilja 

bland konsumenter för produkter och tjänster med lägre miljöpåverkan. En 

undersökning av Naturvårdsverket (2018) visar att Sveriges befolkning är villig 

att betala mer för varor och tjänster som kommer från företag som arbetar 

miljömedvetet. Bonde och Denell (2015) konstaterar att många fastighetsbolag 

kommit relativt långt inom sitt miljömässiga ansvarstagande, vilket är viktigt då 

byggnader och dess drift har stor miljöpåverkan när det kommer till framförallt 

energi- och materialanvändning. Darko et al. (2017) menar att bygg- och 

fastighetsbranschen står för 40 % av den globala energianvändningen samt 40 

% av den totala användningen av jordens råvaror.  

I takt med ett ökat miljöengagemang har olika miljömärkningar introducerats 

inom flera branscher (Fuerst & McAllister 2011). I början av 2000-talet blev 

hållbarhetsfrågor allt viktigare inom bygg- och fastighetsbranschen och under 
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denna period uppfördes de första “gröna” byggnaderna (Bonde & Denell 2015). 

Bonde och Denell (2015) samt Qian et al. (2015) beskriver gröna byggnader 

som mer hälsosamma, energieffektiva och resurseffektiva under byggnadens 

livscykel i jämförelse med konventionella alternativ, vilket minskar 

energianvändningen, miljöpåverkan samt påverkan på människors hälsa. Gröna 

byggnader bedöms sedan i flertalet olika så kallade miljöcertifieringssystem, där 

de vanligaste certifieringarna i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. 

Vanligtvis likställs en grön byggnad med en byggnad som genomgått en 

certifiering i ett miljöcertifieringssystem (Bonde & Denell 2015). Statistik från 

Sweden Green Building Council (2019a) visar att antalet miljöcertifierade 

byggnader stadigt har ökat mellan åren 2012–2018. I början av april 2019 var 

drygt 2000 byggnader i Sverige miljöcertifierade, som trots ökningen är en liten 

andel sett till Sveriges totala fastighetsbestånd.  

Andelin et al. (2015) hävdar att miljöcertifierade byggnader kommer med 

onekliga miljömässiga fördelar. För att investera i en miljöcertifierad byggnad 

är miljömässiga fördelar dock inte tillräckliga, det krävs även ekonomiska 

fördelar (Warren-Myers 2012). Vidare förklarar Warren-Myers (2012) att 

investerare framförallt fokuserar på den avkastning de får tillbaka på investerat 

kapital. Enligt grundläggande värdeteori är värde en funktion av framtida 

potentiella nyttor som skapas ur behov och behovstillfredsställelse (Persson 

2015). På samma sätt bestäms marknadsvärdet för en fastighet, men för att 

kunna bedöma den framtida potentiella nyttan krävs konkreta värdeskapande 

faktorer (Persson 2015). Sådana faktorer lyfter Persson (2015) fram som 

tekniska, ekonomiska och miljömässiga värdeskapande faktorer. Tekniska 

värdeskapande faktorer kan vara materialval och teknisk standard. Ekonomiska 

värdeskapande faktorer kan vara hyres- och vakansnivåer samt drift- och 

underhållskostnader. Miljömässiga värdeskapande faktorer har fått stor 

uppmärksamhet i fastighetsbranschen och frågor rörande miljöcertifieringar är 

något som i allt högre grad påverkar värderare (Persson 2015).  

Bonde och Denell (2015) menar att företag som jobbar med hållbarhetsfrågor 

får ökad ekonomisk lönsamhet, men också stärkt varumärke och ökad 

medarbetarnöjdhet. Lundh (2012) instämmer i att hållbarhetsarbete bidrar till 

både ökad lönsamhet och stärkt varumärke, men pekar även på ytterligare en 

fördel i form av ökad konkurrenskraft. Dermisi (2013) konstaterar att 

fastighetsägare genom att miljöcertifiera en byggnad både får lägre vakans och 

högre hyresnivåer. I en studie av Nalewaik och Venters (2009) har 

miljöcertifierade byggnaders livscykelkostnader undersökts, studien visade att 

livscykelkostnaden av energi-, vatten- och övriga driftkostnader är lägre än för 

konventionella byggnader. De menar även att renoveringskostnaderna ofta är 

lägre i miljöcertifierade byggnader tack vare högre kvalitet vid uppförandet.   
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1.2. Problemdiskussion  

Hur ett marknadsvärde bedöms för en fastighet kan förklaras med hjälp av 

grundläggande värdeteori som säger att värde är en funktion av framtida 

potentiella nyttor som skapas ur behov och behovstillfredsställelse (Persson 

2015). För att bedöma den framtida potentiella nyttan konstaterar Persson 

(2015) att konkreta värdeskapande faktorer används i form av tekniska, 

ekonomiska och miljömässiga värdeskapande faktorer. Individer och företag 

ser dock olika nyttofunktioner vilket gör att ett värde kontinuerligt förändras 

över tid och kan skilja sig åt beroende på vilka olika marknader och potentiella 

kunder man jämför. Vid en värdering ses alltid fastigheten som en ekonomisk 

resurs där dess kvalitéer och värdebärande faktorer uttryckas i ekonomiska 

termer, exempelvis den löpande avkastningen under en viss tidsperiod (Persson 

2015).  

Fuerst och McAllister (2011) hävdar att olika miljöcertifieringar kan leda till ett 

ökat marknadsvärde, dock anser Warren-Myers (2012) att det råder viss 

osäkerhet bland värderare hur värdet på en miljöcertifierad byggnad ska 

beräknas. Den forskning som finns är inte entydig i hur relationen mellan en 

miljöcertifiering och ett marknadsvärde verkligen förhåller sig och de anser att 

det saknas kunskap inom området samt att det finns för lite data att inhämta 

för att en värdering ska kunna göras på ett rättvist och korrekt sätt (Warren-

Myers 2012). Till följd av detta menar Warren-Myers (2012) att det uppstår en 

barriär, vilket hindrar att fler investeringar i miljöcertifierade byggnader 

genomförs.  

Som tidigare nämnt är det enbart en liten del av det totala fastighetsbeståndet i 

Sverige som består av miljöcertifierade byggnader. Andelin et al. (2015) menar 

att en anledning till att det finns relativt få miljöcertifierade byggnader kan vara 

ett kunskapsgap på marknaden. Kunskapsgapet innebär att fastighetsägare inte 

tror att deras hyresgäster är intresserade av att hyra miljöcertifierade byggnader, 

samtidigt som hyresgästerna inte tror att det finns något utbud av sådana 

byggnader på marknaden. På grund av att fastighetsägarna inte upplever att det 

finns någon efterfrågan på miljöcertifierade byggnader från hyresgästerna, väljer 

ingen att uppföra dem. Detta skapar en ond cirkel som saktar ner 

implementeringen av miljöcertifierade byggnader på marknaden (Andelin et al. 

2015).   

Enligt Qian et al. (2015) avskräcks fastighetsägare från att investera i 

miljöcertifierade byggnader på grund av att de genererar högre 

investeringsutgifter vid uppförandet, i jämförelse med konventionella 

byggnader. Nalewaik och Venters (2009) menar att den allmänna uppfattningen 



  10  

är att det är dyrt med miljöcertifierade byggnader, något som oftast stämmer 

vid uppförandet. De högre utgifterna kommer från att hållbar design och 

konstruktion är dyrare och till detta tillkommer även en extra kostnad för själva 

miljöcertifieringen. Kostnaden för att certifiera varierar beroende på vilket 

miljöklassningssystem som används och vilken nivå byggnaden ska certifieras 

för (Nalewaik & Venters 2009). Att miljöcertifierade byggnader har högre 

investeringsutgifter benämner Darko et al. (2017) som ytterligare en barriär, 

vilket hindrar deras fortsatta implementering på marknaden.  

Samtidigt som viss forskning tyder på att utgifterna vid uppförandet av 

miljöcertifierade byggnader är högre än vid uppförandet av konventionella 

byggnader (Darko et al. 2017; Nalewaik & Venters 2009; Qian et al. 2015), 

menar Andelin et al. (2015) att en stor fördel fastighetsägare ser med 

miljöcertifierade byggnader är deras lägre driftskostnader. Vidare visar en studie 

gjord av Geng et al. (2019) att energiförbrukningen i genomsnitt är lägre i 

miljöcertifierade byggnader. Även Nalewaik och Venters (2009) instämmer i 

detta och konstaterar att miljöcertifierade byggnader har lägre driftskostnader 

som i slutändan leder till lägre livscykelkostnader. Däremot står det ännu inte 

klart om minskade livscykelkostnader väger upp för de högre utgifterna vid 

uppförandet, inom det området krävs vidare forskning (Nalewaik & Venters 

2009).  

Andelin et al. (2015) anser att miljöcertifierade byggnader genererar onekliga 

miljömässiga fördelar vilket är viktigt då bygg-och fastighetsbranschen har stor 

miljöpåverkan. Viss forskning tar upp olika nackdelar med miljöcertifierade 

byggnader som exempelvis högre investeringsutgifter (Qian et al. 2015), men 

samtidigt visar andra studier att miljöcertifierade byggnader kommer med flera 

fördelar (Andelin et al. 2015; Dermisi 2013; Nalewaik & Venters 2009). Både 

rent ekonomiska fördelar i form lägre driftkostnader, högre hyresnivåer och 

lägre livscykelkostnader men även till ett stärkt varumärke och minskad vakans. 

Naturvårdsverket (2018) samt Fuerst och McAllister (2011) menar även att det 

finns en ökad betalningsvilja hos konsumenter för varor och tjänster från 

företag som arbetar miljömedvetet. Lägre driftkostnader, högre hyresnivåer, 

lägre livscykelkostnader och minskade vakanser är exempel på värdeskapande 

faktorer som påverkar ett marknadsvärde positivt enligt grundläggande 

värdeteori, men trots dessa fördelar miljöcertifieras inte byggnader i någon 

större utsträckning. Vad beror det på?  
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1.3. Syfte  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva vilka värdeskapande faktorer som 

driver fastighetsägare till att investera i miljöcertifierade byggnader samt vilka 

hinder de upplever motverkar en sådan investering.  
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2. Miljöcertifierade byggnader  

Bonde och Denell (2015) och Qian et al. (2015) beskriver gröna byggnader som 

mer hälsosamma, energieffektiva och resurseffektiva under byggnadens 

livscykel i jämförelse med konventionella alternativ, vilket minskar 

energianvändningen, miljöpåverkan samt påverkan på människors hälsa. Gröna 

byggnader bedöms sedan i flertalet olika så kallade miljöcertifieringssystem, där 

de vanligaste certifieringarna i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM och LEED. 

Vanligtvis likställs en grön byggnad med en byggnad som genomgått en 

certifiering i ett miljöcertifieringssystem (Bonde & Denell 2015).  

2.1. Miljöbyggnad  

Miljöbyggnad är en svensk miljöcertifiering och idag är över 1000 byggnader i 

Sverige certifierade genom Miljöbyggnad. Sweden Green Building Council 

(SGBC) äger och utvecklar systemet, det är även de som utför certifieringarna. 

Vid en certifiering tas sexton olika värden i beaktning och för att bedömningen 

ska bli så korrekt som möjligt granskas arbetet vid en certifiering även av en 

tredje part (SGBC 2019b). Miljöbyggnad kan användas i flera olika typer av 

byggnader och bedömer tre parametrar; energi, innemiljö och kemiska ämnen. 

Parametrarna bedöms sedan efter olika aspekter som delas in i skilda 

indikationer och slutligen klassningskriterier. Det finns tre nivåer inom 

Miljöbyggnad; Brons, Silver och Guld (Bonde & Denell 2015). Det som skiljer 

Miljöbyggnad mot andra certifieringar är att innemiljön är den del som det läggs 

störst vikt vid, där bland annat luftkvalité och ventilation mäts.  

2.2. BREEAM  

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett 

miljöcertifieringssystem ursprungligen från Storbritannien som utvecklats av 

BRE (Building Research Establishment), certifieringssystemet har funnits sedan 

början av 90-talet. Det är den mest spridda miljöcertifieringen i Europa och 

sedan 2013 hanterar SGBC den svenska versionen BREEAM-SE (SGBC 

2019c). BREAM-SE bedöms efter tio kriterier; ledning och styrning, hälsa och 

innemiljö, energi, transporter, vatten, material, avfall, mark och ekologi, 

föroreningar samt innovation. Efter att ha betygsatt varje kategori viktas de för 

att få fram ett slutgiltigt betyg för hela byggnaden. Det finns fem nivåer inom 

BREEAM-SE; Pass, Good, Very Good, Excellent och Outstanding (Bonde & 

Denell 2015).  
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2.3. LEED  

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett internationellt 

bedömningssystem och anses vara den mest kända miljöcertifieringen 

internationellt. Systemet introducerades 1999 och sedan 2009 har SGBC varit 

med och anpassat certifieringen för den svenska marknaden. LEED har idag 

använts i över 200 projekt i Sverige (SGBC 2019d). LEED kan anpassas efter 

alla olika typer av byggnader och hänsyn tas även till om det är en befintlig 

byggnad eller nybyggnation. Det finns fyra olika nivåer som kan erhållas inom 

LEED; Certified, Silver, Gold och Platinum. Vilken nivå på certifieringen som 

byggnaden uppnår beror på hur många poäng den tilldelas inom sju kategorier; 

hållbara platser, vattenförbrukning, energiförbrukning, materialval, 

inomhusmiljö, innovation och design samt regionala prioriteringar (Bonde & 

Denell 2015).  
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3. Teori  

Nedan redogörs den mest centrala litteraturen för uppsatsens syfte, med 

utgångspunkt i grundläggande värdeteori samt de för- och nackdelar litteraturen 

menar finns med miljöcertifierade byggnader. Inledningsvis förklarar vi hur en 

fastighets marknadsvärde bedöms enligt ett antal värdeskapande faktorer. 

Vidare lyfter vi fram olika fördelar som uppkommer vid en investering i en 

miljöcertifierad byggnad samt ett antal nackdelar som hindrar en sådan 

investering.  

3.1. Grundläggande värdeteori  

Enligt grundläggande värdeteori är värde en funktion av framtida potentiella 

nyttor som skapas ur behov och behovstillfredsställelse (Persson 2015). För att 

kunna bedöma den potentiella framtida nyttan krävs dock konkreta 

värdeskapande faktorer som till exempel tekniska, ekonomiska och 

miljömässiga värdeskapande faktorer. Det kan vara materialval, teknisk 

standard, hyres- och vakansnivåer samt drift- och underhållskostnader (Persson 

2015). Detsamma gäller vid bedömning av en fastighets värde. En form av 

fastighetsvärde benämner Lind och Nordlund (2019) som marknadsvärde. 

International Valuation Standards Council (2016) definierar marknadsvärde 

som det uppskattade belopp för vilket en tillgång eller skuld skulle kunna 

överlåtas för vid en viss tidpunkt, mellan en villig säljare och en villig köpare, 

på en fri och öppen marknad efter ordentlig marknadsföring där parterna agerat 

med vetskap, försiktighet och utan tvång. Lind och Nordlund (2019) menar att 

priset på marknaden bestäms utifrån efterfrågan och behov. Detta nämner även 

Persson (2015) och menar att värde skapas ur behov och 

behovstillfredsställelse. Dock finns det alltid en viss grad av osäkerhet vid 

värdering på fastighetsmarknaden, eftersom det är en marknad med relativ få 

transaktioner och därmed få objekt att jämföra med (Lind & Nordlund 2019; 

Meszek 2013).  

3.1.1. Kassaflödesmetoden  

Bellman (2016) menar att många svenska värderare framförallt använder 

kassaflödesmetoden när de värderar en fastighet. Persson (2015) förklarar att 

kassaflödesmetoden är en form av avkastningskalkylbaserad värderingsmetod. 

En avkastningskalkylbaserad värderingsmetod går ut på att ställa fastighetens 

värde vid värdetidpunkten mot nuvärdesberäknade framtida nettoavkastningar 

i form av driftnetton och ett framtida restvärde över en viss tidsperiod med ett 

visst kalkylräntekrav (Persson 2015). Vidare förklarar Persson (2015) att 

kassaflödesmetoden syftar till att värdera framtida driftnetton. Ett driftnetto är 
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storleken på framtida in- och utbetalningar i form av hyresintäkter och 

driftskostnader under en viss kalkylperiod.   

Lind och Nordlund (2014) menar att det finns flera parametrar som måste 

beaktas när kassaflödesmetoden används. Ett exempel är om byggnaden 

förväntas ha lägre energikostnader vilket kan påverka framtida hyresnivåer och 

således även kassaflödet. Det skulle innebära att vissa justeringar måste göras 

vid beräkning av nuvärdet för att det ska kunna jämföras med andra objekt och 

på så vis hjälpa till vid bedömning om en investering ska genomföras eller ej.  

3.1.2. Värdeskapande faktorer  

Bellman (2016) belyser ett antal värdeskapande faktorer som påverkar den 

bedömning som görs av en värderare. Inledningsvis menar hon att kalkylräntan 

baseras på varje enskilt objekt och väger in parametrar som till exempel 

förväntad avkastning och risk. Vidare konstaterar Bellman (2016) att 

hyresintäkter är en av de viktigaste värdeskapande faktorerna vid 

fastighetsvärdering och förklarar även vikten av att undersöka både den 

nuvarande och framtida vakansgraden. Bellman (2016) tar även upp drift- och 

underhållskostnader som en kostnadsbaserad, värdeskapande faktor, vilket 

även Zalejska-Jonsson et al. (2012) konstaterar. Underhåll av en fastighet är 

viktigt för att förlänga dess tekniska livslängd, ytterligare en värdeskapande 

faktor uppstår således i fastighetens skick, standard och ålder eftersom det 

avgör den förväntade livslängden (Bellman 2016).  

I takt med att miljörelaterade frågor fått högre prioritet menar Fuerst och 

McAllister (2011) att det har lett till en högre betalningsvilja bland konsumenter 

för produkter och tjänster med lägre miljöpåverkan. De menar även att en 

miljöcertifiering kan vara en värdehöjande faktor. Persson (2015) hävdar att 

värderare i allt högre utsträckning påverkas av fastighetsrelaterade 

miljöbelastningar och miljöcertifieringar. Fastigheter som påverkar miljön 

negativt, exempelvis genom föroreningar, kan även ådra extra kostnader för 

fastighetsägaren (Bellman 2016; Saginor et al. 2011).  

3.1.3. Direktavkastningsmetoden Gordons formel  

Ytterligare en metod som kan användas vid bedömning av marknadsvärdet på 

en fastighet är Gordons formel, vilket är en direktavkastningsmetod (Persson 

2015).  
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Persson (2015) förklarar att metoden baseras på en “evighetskapitalisering” av 

ett normaliserat förstaårs driftnetto [Dn]. Driftnettot år 1 ska utgöras av 

fastighetens marknadsmässiga “normaliserade” hyror och driftkostnader. 

Driftnettot utgörs således av det överskott som uppkommer efter att hyrorna 

ställts mot driftkostnaderna. Investeringar och andra engångsbetalningar ska 

inte beaktas när driftnettot beräknas, utan ska beräknas separat. 

Direktavkastningen (p-g) är kalkylräntan (p) subtraherad med den årliga värde- 

eller avkastningsförändringen i procent (g). Kalkylräntans storlek bedöms 

utifrån rådande ekonomiska förhållanden tillsammans med risk, läge, 

marknadsposition och kvalitéer hos den specifika fastigheten som ska värderas. 

Persson (2015) konstaterar att kalkylräntans storlek i hög grad påverkar 

resultatet. Precis som kalkylräntan måste justeras efter rådande ekonomiska 

förhållande gäller detsamma för hyror, drift- och underhåll. Drift- och 

underhållskostnaderna bör baseras på redovisad data så långt det är möjligt och 

hyrorna marknadsanpassas efter vad som är normalt för fastigheter i liknande 

ålder och skick (Persson 2015).  

3.2. Fördelar med miljöcertifierade byggnader  

Nedan redogör vi för de ekonomiska och icke ekonomiska fördelar som 

uppkommer vid en investering i en miljöcertifierad byggnad och således bidrar 

till framtida potentiella nyttor som kan påverka marknadsvärdet. Vidare lyfter 

vi fram ett antal drivkrafter som skapar incitament till att investera i 

miljöcertifierade byggnader.  

3.2.1. Ekonomiska fördelar  

Trots att forskningen pekar på att det framförallt är utgifterna vid uppförandet 

som är högre för miljöcertifierade byggnader jämfört med konventionella 

byggnader, menar Nalewaik och Venters (2009) att den utbredda uppfattningen 

är att miljöcertifierade byggnader generellt har högre kostnader. Denna 

allmänna uppfattning är dock inte helt korrekt, att utgifterna vid uppförandet 

av miljöcertifierade byggnader i många fall är högre stämmer, men om man ser 

till kostnaderna under en längre period uppstår istället flera ekonomiska 

fördelar (Nalewaik & Venters 2009). Darko et al. (2017) förklarar att 

miljöcertifierade byggnader medför minskade energikostnader och förbättrad 

resurseffektivitet.   

Andelin et al. (2015) menar att en stor fördel fastighetsägarna ser med 

miljöcertifierade byggnader är de lägre driftskostnaderna. En studie av Geng et 

al. (2019) visar att energiförbrukningen i genomsnitt är lägre än i konventionella 

byggnader. Nalewaik och Venters (2009) har undersökt kostnaderna för 
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miljöcertifierade byggnader under hela byggnadens livscykel, det vill säga 

livscykelkostnaderna. Till följd av att drift-och underhållskostnaderna är lägre 

för dessa byggnader, jämfört med konventionella byggnader, blir även 

livscykelkostnaden lägre. Däremot står det ännu inte klart om de minskade 

livscykelkostnaderna väger upp för de högre utgifterna vid uppförandet 

(Nalewaik & Venters 2009).  

Life-Cycle Cost (LCC) är ett ekonomiskt verktyg som används för att räkna på 

byggnaders totala intäkter och kostnader under hela livscykeln och på så vis få 

fram den totala livscykelkostnaden. LCC-metoden blir således användbar när 

ett företag ska avgöra vilken investering som kommer bli mest ekonomiskt 

lönsam. Eftersom miljöcertifierade byggnader i många fall har lägre 

driftkostnader än konventionella byggnader kan man ofta räkna med en lägre 

LCC om man investerar i en miljöcertifierad byggnad (Ristimäki et al. 2013). 

Lägre driftkostnader innebär även lägre framtida utbetalningar vilket leder till 

ett ökat driftnetto vilket är positivt när ett marknadsvärde bedöms enligt 

kassaflödesmetoden (Persson 2015).  

Allt eftersom hållbarhetsfrågor får ökad prioritet kommer marknadsvärdet att 

öka på miljöcertifierade byggnader och även efterfrågan kommer bli högre i 

jämförelse med konventionella byggnader (Warren-Myers 2012). Andelin et al. 

(2015) hävdar att marknadsvärdet kommer öka för miljöcertifierade byggnader 

till följd av att vakanserna ofta blir lägre och hyresnivåerna högre. Vilket även 

Bellman (2016) och Persson (2015) lyfter fram som två viktiga värdeskapande 

faktorer. Även Fuerst och McAllister (2011) menar att en miljöcertifiering kan 

leda till ett ökat marknadsvärde, på grund av den ökade prioriteten bland företag 

som leder till en ökad efterfrågan.   

Lind och Nordlund (2014) förklarar att en miljöcertifierad byggnad kan ha lägre 

energikostnader, vilket måste tas i beaktning vid värdering eftersom det är en 

påverkande faktor på det slutliga värdet. Dermisi (2013) jämförde vakans-och 

hyresnivån i byggnader före och efter att de blev miljöcertifierade. Tydliga 

skillnader upptäcktes då det både blev lägre vakanser och högre hyresnivåer 

efter att de blivit certifierade enligt ett miljöcertifieringssystem. Störst skillnad 

var det på de byggnader som hade fått en hög nivå inom ett visst 

certifieringssystem. Även vid jämförelse av helt nya byggnader kunde stora 

skillnader upptäckas (Dermisi 2013).  

3.2.2. Icke-ekonomiska fördelar 

Den forskning som gjorts tyder inte enbart på ekonomiska fördelar för 

fastighetsägare som väljer att investera i miljöcertifierade byggnader, utan även 

på immateriella fördelar (Nalewaik & Venters 2009). Genom att miljöcertifiera 
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sina byggnader menar Matisoff et al. (2014) att företaget får ett stärkt varumärke 

och således även ökad konkurrenskraft för att attrahera nya hyresgäster. Zhang 

et al. (2012) lyfter fram just stärkt varumärke och ökad konkurrenskraft som två 

saker som driver utvecklingen av miljöcertifierade byggnader framåt. Nalewaik 

och Venters (2009) påpekar immateriella fördelar i form av sociala värden som 

bland annat stärkt varumärke. Förutom detta menar Andelin et al. (2015) att en 

stor fördel med miljöcertifierade byggnader är att de är bättre för miljön och 

kommer med onekliga miljömässiga fördelar, även om Warren-Myers (2012) 

menar att miljömässiga fördelar i sig inte är tillräckliga för att fastighetsägare ska 

välja att investera i sådana byggnader.  

Zalejska-Jonsson (2014) har undersökt om tillfredsställelsen är högre för 

hyresgäster i miljöcertifierade byggnader till skillnad mot konventionella 

byggnader. Undersökningen visade inte på några större skillnader men 

hyresgäster i miljöcertifierade byggnader kände sig mer tillfreds med 

inomhusklimatet. Geng et al. (2019) menar att tillfredsställelsen är högre för 

hyresgäster i miljöcertifierade byggnader. Nalewaik och Venters (2009) redogör 

för att hyresgästerna ofta upplever att de mår bättre av att arbeta i en 

miljöcertifierad byggnad och de menar även att viss forskning tyder på att 

produktiviteten ökar hos anställda som arbetar i en sådan byggnad.  

3.2.3. Drivkrafter    

Darko et al. (2017) har i sin undersökning fått fram ett antal huvudsakliga 

drivkrafter som fastighetsägare har till att uppföra miljöcertifierade byggnader. 

Bland annat energi- och vatteneffektivitet, minskad miljöpåverkan samt stärkt 

varumärke. Undersökningen visar att fastighetsägare drivs av både ekonomiska 

och icke-ekonomiska aspekter till att investera i miljöcertifierade byggnader. I 

undersökningen av Andelin et al. (2015) har även hyresgästernas efterfrågan 

belysts som ytterligare en drivkraft, enligt dem är det den faktorn som påverkar 

fastighetsägarna i störst utsträckning när en investering ska göras. Det 

hyresgästerna efterfrågar är det som i slutändan produceras.   

Andelin et al. (2015) menar att miljöcertifierade byggnader uppförs i alltför liten 

utsträckning och kopplar det till en ond cirkel. De menar att fastighetsägarna 

inte tror att hyresgästerna är intresserade av att hyra miljöcertifierade byggnader, 

samtidigt tror hyresgästerna inte att det finns något utbud av sådana byggnader 

på marknaden. Till följd av att fastighetsägarna inte upplever att det finns någon 

efterfrågan på miljöcertifierade byggnader från hyresgästerna, väljer ingen att 

uppföra dem (Andelin et al. 2015). De ser dock en lösning på problemet då 

efterfrågan hos hyresgästerna har stor påverkan på vilken typ av byggnad 

fastighetsägarna väljer att investera i. Andelin et al. (2015) menar att 
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hyresgästerna kan vinna många fördelar genom att hyra i miljöcertifierade 

byggnader, som till exempel lägre driftkostnader, ökad produktivitet och stärkt 

varumärke. När hyresgästerna själva upptäcker dessa fördelar kommer 

efterfrågan att öka, vilket i sin tur kommer leda till att fler miljöcertifierade 

byggnader uppförs.  

3.3. Nackdelar med miljöcertifierade byggnader  

Nedan redogör vi för de nackdelar som uppkommer vid en investering i en 

miljöcertifierad byggnad och således hindrar att fler investeringar genomförs. 

Vi lyfter dels fram kostnader och problem vid certifiering men även osäkerhet 

vid värdering av miljöcertifierade byggnader.   

3.3.1. Kostnader och utgifter  

Utgifterna för att uppföra miljöcertifierade byggnader är i många fall högre än 

vid uppförandet av jämförbara konventionella byggnader (Darko et al. 2017; 

Nalewaik & Venters 2009; Qian et al 2015). Nalewaik och Venters (2009) 

konstaterar att de högre utgifterna vid uppförandet av miljöcertifierade 

byggnader framförallt kan kopplas till att hållbar design och konstruktion är 

relativt dyrt. Till detta tillkommer även en extra kostnad för att miljöcertifiera 

byggnaden. Vad kostnaden för certifieringen uppgår till beror dels på vilket 

miljöklassningssystem som används och dels på vilken nivå byggnaden ska 

certifieras för.   

Nalewaik och Venters (2009) hävdar att de höga utgifterna vid uppförandet av 

miljöcertifierade byggnader var ett större problem tidigare då de nyligen hade 

introducerats på fastighetsmarknaden och det fanns begränsat med kunskap. 

Det ledde till höga kostnader för både material och entreprenad. Idag har både 

material- och entreprenadkostnaderna sjunkit i takt med att kunskapen kring 

miljöcertifierade byggnader ökat (Nalewaik & Venters 2009). De menar även 

att företagen kan minska sina investeringsutgifter om de tidigt i processen 

arbetar aktivt för att miljöcertifiera en byggnad.  

De högre investeringsutgifterna vid uppförandet av miljöcertifierade byggnader 

menar Darko et al. (2017) är en barriär som hindrar deras fortsatta utveckling 

och implementering på marknaden, men för att minska bygg- och 

fastighetsbranschens negativa miljöpåverkan måste fler miljöcertifierade 

byggnader uppföras. Däremot är enbart miljömässiga fördelar sällan tillräckliga 

för att fastighetsägare ska göra en investering, det krävs även ekonomiska 

fördelar eftersom intresset hos investerare framförallt är att få så hög avkastning 

som möjligt på investerat kapital (Warren-Myers 2012). Trots att det finns 

ekonomiska fördelar med miljöcertifierade byggnader sett till hela livscykeln 
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enligt Nalewaik och Venters (2009), menar Jakob (2006) att fastighetsägare och 

investerare framförallt fokuserar på investeringsutgiften och energikostnaderna 

på kort sikt, istället för att se till de besparingar som kan göras under en längre 

period vid en investering. Utan en tydlig bild av de faktiska fördelarna och 

kostnaderna med miljöcertifierade byggnader hävdar Qian et al. (2015) att de 

högre initiala utgifterna fortsatt kommer avskräcka intressenterna.  

3.3.2. Problem vid miljöcertifiering    

Genom att miljöcertifiera en byggnad får fastighetsägare och hyresgäster både 

en mer effektiv byggnad och ett stärkt varumärke (Andelin et al. 2015; Matisoff 

et al. 2014). När en byggnad miljöcertifieras ökar fastighetsägarens 

konkurrenskraft om hyresgäster som prioriterar hållbara alternativ, vilket kan 

skapa problem enligt Matisoff et al. (2014). Deras studie har visat tendenser på 

att fastighetsägare inte satsar på att få den mest miljövänliga byggnaden, utan 

istället anpassar byggnaden för att få en så hög certifiering som möjligt. Det har 

visat sig att vissa delar ger högre betyg än andra och genererar således en högre 

certifiering. Fastighetsägarna väljer då att satsa på dessa delar och delar som inte 

påverkar certifieringen lika mycket prioriteras istället bort, trots att dessa 

egentligen kan ha lika stor eller till och med större betydelse för miljön vilket är 

en av de stora nackdelarna med miljöcertifieringssystemen enligt Matisoff et al. 

(2014). Du Plessis och Cole (2011) menar att många av de certifieringssystem 

som används idag bygger på ett antal hållbarhetskriterier som skall vara så lätta 

som möjligt att mäta, till exempel koldioxidutsläpp per kvadratmeter och antal 

cykelplatser i anslutning till fastigheten. De anser att det istället borde finnas 

alternativa metoder att använda som främjar en integrativ design för att försöka 

uppnå synergieffekter.  

3.3.3. Osäkerhet vid värdering  

Lind och Nordlund (2019) menar att det alltid finns en grad av osäkerhet vid 

fastighetsvärdering, eftersom det är en marknad med få transaktioner och 

därmed få jämförelseobjekt. Warren-Myers (2012) har kritiskt granskat tidigare 

forskning och undersökt hur en värdering av en miljöcertifierad byggnad 

konkret går till. Hon menar att en avgörande faktor till att det byggs begränsat 

med miljöcertifierade byggnader är att det råder oklarheter kring sambandet 

mellan miljöcertifiering och marknadsvärde. Det finns inte någon tidigare 

forskning som tydligt förklarar hur en värdering av en miljöcertifierad byggnad 

ska gå till och vilka faktorer som ska beaktas. Det blir därmed ofta en subjektiv 

bedömning som värderaren får göra och på grund av detta väljer många 

investerare andra investeringsalternativ (Warren-Myers 2012).   
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Lützkendorf och Lorenz (2011) menar att det saknas tillräckligt med 

information att inhämta för att kunna göra en så korrekt och rättvis bedömning 

som möjligt. De vill se en mer transparent marknad eftersom de tror att det 

kommer underlätta när en värdering genomförs. De påpekar även att en 

svårighet vid värdering av en miljöcertifierad byggnad är att det finns flera olika 

miljöcertifieringar som inte går att jämföra med varandra. Värdet kan därmed 

variera beroende på vilken typ av certifiering och nivå det handlar om. Både 

Lind och Nordlund (2019) samt Warren-Myers (2012) konstaterar att det finns 

för lite data att inhämta för att kunna veta hur marknadsvärdet på en fastighet 

utvecklar sig över tid eftersom det relativt nyligen har introducerats på 

fastighetsmarknaden.  
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4. Metod  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva vilka värdeskapande faktorer som 

driver fastighetsägare till att investera i miljöcertifierade byggnader samt vilka 

hinder de upplever motverkar en sådan investering. För vald forskningsmetod 

diskuterar vi kring dess fördelar för att kunna ge ett resonemang till varför den 

metod vi har valt blir väsentlig för uppsatsen och leder till att syftet kan 

besvaras.  

4.1. Metodval  

För att kunna ge svar på uppsatsens syfte ansåg vi att en kvalitativ 

forskningsmetod lämpade sig bäst eftersom metoden lägger vikt vid ord och 

inte kvantifiering och siffror, vid insamling och analys av data (Bryman & Bell 

2013). Vi tog ansats i den teori som finns inom området och utformade vår 

kvalitativa undersökning därefter. Ytterligare en anledning till att vi valde att 

använda oss av en kvalitativ forskningsmetod var på grund av att det gav oss 

möjlighet till en öppen interaktion med respondenterna. Vi såg även de fördelar 

Olsson och Sörensen (2011) konstaterar att man får en djupgående och flexibel 

intervju med syfte att successivt få information att växa fram.  

Vi har intervjuat ett antal individer för att beskriva hur de uppfattar ett visst 

problem inom fastighetsbranschen, i det här fallet miljöcertifierade byggnader. 

Därför blev en kvalitativ metod relevant för vår uppsats eftersom den bidrar till 

att visa hur en individ i en viss miljö uppfattar verkligheten (Bryman & Bell 

2013). Som kvalitativ metod har vi använt oss av kvalitativa intervjuer för att få 

en djupare förståelse i ämnet och intervjuerna har gjorts genom både telefon- 

och besöksintervjuer.   

I uppsatsen utgick vi från grundläggande värdeteori, för att kunna beskriva vilka 

värdeskapande faktorer som driver fastighetsägare till att investera i 

miljöcertifierade byggnader samt vilka hinder de upplever motverkar en sådan 

investering. Vi utgick från teorin för att sedan knyta samman detta med 

intervjuerna. På så vis kan en koppling mellan litteratur och verklighet 

identifieras (Bryman & Bell 2013).  

4.2. Urval  

Vid valet av respondenter togs syftet i beaktning för att bestämma vilka som på 

bästa sätt skulle kunna besvara det. Olsson och Sörensen (2011) förklarar att 

vid kvalitativa intervjuer intervjuas en relativt liten grupp människor om en rad 

olika variabler. Eftersom vi undersöker hållbarhet inom fastighetsbranschen 

blev det relevant för oss att intervjua personer som arbetar med just dessa 
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frågor. Med detta i åtanke gjorde vi vad Denscombe (2014) kallar för ett 

ändamålsenligt urval, där vi utgick från personernas relevans och kunskap inom 

området när vi bestämde vilka vi ville intervjua. Framförallt valde vi personer 

som jobbar i stora svenska fastighetsbolag, eftersom de förvaltar stora 

fastighetsbestånd och har god inblick i fastighetsbranschen. De större 

fastighetsbolagen har även anställda som är specialiserade inom 

hållbarhetsfrågor och dagligen jobbar med frågor som rör hållbarhet. Det 

innebär att de har god förståelse för problemet och kan ge oss kvalificerade svar 

på våra intervjufrågor, vilket ökar trovärdigheten på det slutliga resultatet. Enligt 

Ahrne och Svensson (2012) är den forskningsfråga uppsatsen bygger på helt 

avgörande för vilka man väljer att intervjua, vilket vi tagit hänsyn till då vi valt 

ut dem som är bäst lämpade för att besvara uppsatsens syfte.  

När urvalsprocessen började blev första steget att ta fram vilka de största 

fastighetsbolagen i Sverige är. Efter det tog vi fram kontaktuppgifter till deras 

hållbarhetsansvariga eftersom vi anser att de är bäst lämpade för att besvara 

våra intervjufrågor. För att få en bredare bild av problemet valde vi även att 

intervjua några personer med en annan chefsbefattning än hållbarhetschef. 

Anledningen till det är att vi tror att de kan ha en annan syn på den ekonomiska 

aspekten som kommer med miljöcertifierade byggnader, jämfört med de som 

enbart arbetar med hållbarhetsfrågor. Vi såg en risk med att hållbarhetschefer 

enbart fokuserar på miljöcertifierade byggnaders fördelar och därför ansåg vi 

att personer med andra chefsbefattningar kunde ge oss kompletterande 

information kring problemet.  

Vi intervjuade totalt sju personer. Fem personer med titeln hållbarhetschef eller 

hållbarhetsansvarig, en VD och en regionchef. Respondenten som är VD 

arbetar i ett medelstort västsvenskt fastighetsbolag. Vid valet att ta med VD:n 

gjordes således ett undantag med att enbart intervjua folk på stora 

fastighetsbolag. Detta eftersom vi ansåg att personen som är VD på ett 

medelstort fastighetsbolag i Västsverige tillför relevant förståelse, kopplat till 

vårt syfte. Genom att få olika syn på miljöcertifierade byggnader från 

intervjuerna tror vi svaren blir mer väsentliga för att besvara syftet. Det var även 

viktigt för oss att få personer som inte enbart jobbar i en enskild stad utan 

jobbar inom ett större område i Sverige, då vi tror att de har en bättre 

helhetsbild och vet hur det fungerar allmänt inom fastighetsbranschen.  

4.3. Datainsamling  

Den data vi samlat in genom intervjuerna skulle hjälpa oss att besvara syftet 

med uppsatsen, att beskriva vilka värdeskapande faktorer som driver 

fastighetsägare till att investera i miljöcertifierade byggnader samt vilka hinder 
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de upplever motverkar en sådan investering. De intervjuer vi genomfört för att 

samla in data till uppsatsen har i genomsnitt varit mellan 25–30 minuter och 

gjorts i form av sex telefonintervjuer och en besöksintervju. Alla intervjuer har 

spelats in för att kunna bearbetas senare. Vid genomförandet av 

besöksintervjun upplevde vi att det var enklare att få ett mer naturligt flyt i 

samtalet och att kunna läsa av respondenten. Under telefonintervjuerna hände 

det att vi avbröt respondenterna när det var osäkert om de väntade på en ny 

fråga eller funderade på hur de skulle utveckla sitt svar ytterligare. Däremot 

anser vi att de slutliga svaren blev av samma kvalité oavsett vilken form av 

intervju vi genomförde.  

De intervjuer som genomfördes för att samla in data till uppsatsen var av 

semistrukturerad karaktär. Det innebär att en intervjuguide har använts med 

förhållandevis specifika teman och frågeställningar (Bryman & Bell 2013). De 

förutbestämda frågorna användes som en guide eller mall under intervjuerna, 

men vi gav hela tiden intervjupersonerna stor frihet att svara fritt och resonera 

sig fram. På så vis fick vi bredare svar och en bättre bild samt förståelse över 

hur intervjupersonerna ställde sig till problemet.   

Eftersom vi enbart använde intervjuguiden som en mall för att se till att de 

frågor vi behövde få svar på faktiskt besvarades, har denna inte följts i precis 

samma ordning under varje intervju. Utifrån vilka svar vi fått under 

intervjuernas gång och i vilken riktning intervjupersonerna resonerat sig fram 

har vi använt lite olika följdfrågor, för att fördjupa svaren ytterligare. Vi har 

även bytt plats på frågorna i intervjuguiden ibland för att skapa en mer logisk 

följd på intervjuerna utifrån hur de utspelat sig. Den stora fördelen Bryman och 

Bell (2013) ser med semistrukturerade intervjuer är att man får svar på de 

önskade frågorna samtidigt som de leder mot ett visst tema till följd av att man 

använder en intervjuguide. Intervjumetoden som vi använde oss av har lett till 

att vi fått djupare resonemang från intervjupersonerna eftersom de haft 

möjlighet att utveckla sina svar och i stort sett alla intervjuer har lett till att 

ytterligare synvinklar på problemet belysts vilket gett oss bredare förståelse i 

ämnet.  

Frågorna som ställdes, se intervjuguide (Bilaga 1), fick vi fram genom att först 

skriva ned de viktigaste delarna som vi ville få svar på. Sedan formulerade vi ett 

antal frågor för att försöka få med de viktigaste delarna, därefter testade vi 

intervjuguiden på några klasskamrater för att se om de förstod våra frågor och 

om de hade några synpunkter. Efter att ha testat den på tre personer och fått 

positiv respons av samtliga, ansåg vi att intervjuguiden var tillräckligt bra för att 

kunna användas till vår första riktiga intervju. Efter vår första intervju ansåg vi 

dock att en av våra förutbestämda frågor blev överflödig och valde därför att 
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radera den ur intervjuguiden. Vi valde även att omformulera två frågor för att 

respondenterna inte skulle kunna missförstå vad vi menade och på så vis kunna 

ge korrekta svar. Förändringarna gjorde vi för att förbättra de framtida 

intervjuerna, men den första intervjun gav ändå svar på det vi ville, således ansåg 

vi att intervjun inte behövde förkastas.   

4.4. Dataanalys  

För att analysera den data som samlats in genom de kvalitativa intervjuerna har 

vi transkriberat varje intervju med hjälp av de inspelningar vi har gjort. 

Transkriberingen innebar att vi överförde intervjuerna till text. När vi skulle 

sammanställa intervjun och göra en analys av den data vi samlat in blev 

transkriberingen viktig. Vi fick en god överblick av vad som sagts i intervjuerna 

och hade möjlighet att gå igenom svaren flera gånger. Bryman och Bell (2013) 

konstaterar att transkriberingen är direkt avgörande för att kunna analysera det 

som sagts under intervjuerna och ger möjlighet att göra upprepade 

genomgångar av svaren. Transkriberingen blev även viktig för vår uppsats när 

vi skulle koda intervjuerna och ta fram viktiga teman och återkommande svar 

från det respondenterna sagt. Det gav oss också möjlighet att göra korrekta 

citeringar som vi kunde använda oss av.  

Kodningen har använts för att ta fram viktiga teman och återkommande svar 

från respondenterna, som kan vara till vikt för att besvara uppsatsens syfte. 

Eftersom vi använt semistrukturerade intervjuer har vi fått långa och utförliga 

svar. Den mest väsentliga formen av kodning blev därför att använda vad 

Bryman och Bell (2013) benämner som öppen kodning där man bryter ner och 

kategoriserar datan. För att bryta ner och kategorisera datan gick vi igenom varje 

intervju och markerade det vi tyckte var relevant och intressant att använda oss 

av för att besvara syftet. Kodningen gjorde vi genom att färgmarkera 

transkriberingen efter de rubriker vi använt i teorikapitlet. Rubrikerna blev 

således kategorier som skulle hjälpa oss att besvara syftet. Färgmarkeringarna 

gjordes genom att vi gav de olika rubrikerna varsin färg, exempelvis fick 

ekonomiska fördelar färgen röd, och markerade alla svar som kunde kopplas till 

just den kategorin. Kodningen innebar att vi kunde få en bra överblick över vad 

de olika respondenterna svarat inom de olika områden våra frågor berört, när 

vi skulle sammanställa svaren i empirin. Vi strukturerade slutligen empirin i 

samma följd som teorin och till stor del sammanfattade vi svaren vi fått in. Om 

det var något som skiljde sig åt från övriga svar, eller om det var något citat som 

var extra intressant, valde vi även att lyfta fram detta.  
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4.5. Etiska frågor  

Bryman och Bell (2013) menar att det är viktigt att få samtycke och 

godkännande av motparten att delta i undersökningen. Samtycke till 

intervjuerna fick vi genom att mejla intervjupersonerna och fråga om de ville 

ställa upp i en intervju. De som gick med på att bli intervjuade har således gett 

oss samtycke, de fick även frågan om de ville vara anonyma vilket två av 

respondenter önskade. Vi förklarade förutsättningarna i förväg när vi bokade 

tid för intervjuerna, även vad syftet var att undersöka samt hur datan skulle 

bearbetas. Datan bearbetades genom att vi spelade in intervjuerna, 

transkriberade och slutligen sammanställde svaren i empirin. För att göra det på 

ett etiskt och korrekt sätt bad vi om samtycke till att spela in samtalen från 

respondenterna innan vi startade varje intervju. Efter att empirin sammanställts 

skickades mejl till respondenterna, där de fick möjlighet att läsa igenom och 

godkänna deras svar innan uppsatsen var klar. En av respondenterna ville att vi 

skulle omformulera ett stycke i empirin där han ansåg att vi missförstått vad 

han menade, vilket vi gjorde och fick det sedan godkänt av honom.   

4.6. Trovärdighet  

Vid genomförandet av en kvalitativ undersökning räcker det sällan att intervjua 

enbart en eller ett par personer. Intervjuas för få personer blir inte 

undersökningen tillförlitlig och ger således ingen korrekt bild av det problem 

som studeras. Ahrne och Svensson (2012) menar dock att redan när intervjuer 

genomförts på sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten att 

materialet är oberoende av enskilda individers personliga åsikter och på så vis 

kan ett tillförlitligt resultat redovisas. Eftersom vi har valt att intervjua sju 

personer borde därför den information vi samlat in vara tillräcklig för att få ett 

tillförlitligt resultat. Efter vår sjunde och sista intervju upplevde vi att vi hade 

fått liknande svar som tidigare och därmed tillräckligt många svar för att kunna 

besvara vårt syfte. Däremot går det inte att säga att vi uppnått teoretisk mättnad 

vilket enligt Bryman och Bell (2013) innebär att man inte längre får ut någon ny 

information, eftersom det kräver en större mängd insamlad data.  

Som tidigare nämnt menar Ahrne och Svensson (2012) att den forskningsfråga 

uppsatsen bygger på är direkt avgörande för vilka personer man väljer att 

intervjua. För att ytterligare öka reliabiliteten, eller tillförlitligheten, i 

undersökningen valde vi därför att intervjua personer med höga befattningar 

inom stora företag. Detta eftersom hållbarhetsfrågorna är ett så utbrett problem 

och därför tror vi att dessa personer har en bättre inblick i fastighetsbranschen, 

än anställda i mindre företag. Till följd av det urval vi gjort av intervjupersoner 

som är direkt kopplade till det problem vi syftar att beskriva tror vi även att 
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undersökningens validitet är relativt hög, vilket innebär att vi undersöker det vi 

verkligen ämnar undersöka.  

När det gäller överförbarhet, vilket handlar om att generalisera studiens resultat 

på andra områden och marknader, menar Bryman och Bell (2013) att vissa 

svårigheter till detta kan uppkomma vid kvalitativa undersökningar. Eftersom 

kvalitativa metoder ska ge djup och inte bredd. Till följd av att vi intervjuat en 

sådan mängd personer som Ahrne och Svensson (2012) anser tillräckligt för att 

ge ett tillförlitligt resultat och samtidigt vänt oss till högt uppsatta personer inom 

stora svenska fastighetsbolag, tror vi däremot att resultatet kan överföras på 

andra svenska fastighetsbolag som inte intervjuats till den här uppsatsen. Vi tror 

även att resultatet till viss del kan överföras på andra marknader eftersom 

uppsatsen beskriver vilka värdeskapande faktorer som påverkar 

marknadsvärdet. Det tror vi kan överföras till andra marknader, då de 

värdeskapande faktorerna borde vara samma även där. Vi har i uppsatsen 

använt oss av miljöcertifieringar anpassade till den svenska marknaden, det kan 

därför bli svårt att överföra resultatet till utländska marknader som har andra 

förutsättningar.  
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5. Empiri  

5.1. Presentation av respondenter  

Maria Sandell, hållbarhetschef på Kungsleden.  

Maria Sandell ser till att det finns verktyg och möjligheter för organisationen att 

nå företagets hållbarhetsmål. Kungsleden är ett av Sveriges största börsnoterade 

fastighetsbolag och arbetar för att långsiktigt äga, förvalta och utveckla sitt 

fastighetsbestånd. Kungsleden har som mål att 50 % av deras fastighetsbestånd 

ska vara miljöcertifierat år 2020.  

Karl-Johan Wall, hållbarhetschef på Hufvudstaden.  

Karl-Johan Wall jobbar med många olika hållbarhetsfrågor inom företaget, till 

exempel rapportering och certifieringsarbete. Hufvudstaden är ett av Sveriges 

största börsnoterade fastighetsbolag med ett av landets starkaste varumärken 

inom branschen. Företaget arbetar för långsiktig lönsamhet genom hållbar 

utveckling av ekonomiska, sociala och miljömässiga faktorer. Hufvudstaden har 

som mål att miljöcertifiera alla nya projekt och större ombyggnationer.  

Peter Lundgren, regionchef väst på Lundbergs.  

Peter Lundgren ansvarar för hela Region Väst samt för att driva företaget 

framåt. Lundgren är även utvecklingsansvarig för bostadsdelen inom hela 

bolaget. Lundbergs är en av Sveriges största privata fastighetsägare med mål att 

vara branschens mest konkurrenskraftiga och utvecklingsorienterade företag, 

med en kundupplevelse i världsklass. Lundbergs har som mål att miljöcertifiera 

alla nybyggen i Miljöbyggnad Silver eller Guld.  

VD för ett medelstort fastighetsbolag i Västsverige (Respondent A).  

Respondenten önskar vara anonym, benämns därmed som respondent A. 

Respondenten ansvarar för att driva verksamheten framåt, kontrollera nya 

affärer, säkerställa att de är rätt organiserade samt levererar det som styrelsen 

ålagt. Fastighetsbolaget har som mål att utveckla ett modernt och levande 

samhälle där alla ska ha möjlighet att trivas och utvecklas. De vill ha en spets i 

miljöcertifierade byggnader, men ska inte certifiera hela sitt fastighetsbestånd.  

Hållbarhetsansvarig för ett stort svenskt fastighetsbolag (Respondent 

B).  

Respondenten önskar vara anonym, benämns därmed som respondent B. 

Respondenten jobbar med att samordna företagets ekonomiska, sociala och 

miljömässiga hållbarhetsarbete. Fastighetsbolaget vill ständigt utveckla sina 
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fastigheter, skapa kundnöjdhet och effektivisera förvaltningen. De har som mål 

att alla nya fastigheter ska uppfylla standarden enligt Miljöbyggnad.  

Teresa Mattisson, hållbarhetschef på Klövern.  

Teresa Mattisson säkerställer att företagets hållbarhetsarbete stöttar Klöverns 

övergripande vision, mission och affärsidé. Klövern är ett börsnoterat 

fastighetsbolag med vision att skapa attraktiva och hållbara miljöer för 

framtidens hyresgäster. De har ett kortsiktigt mål att miljöcertifiera byggnader 

vid nyproduktion och totalrenovering men även en långsiktig ambition att 

miljöcertifiera hela beståndet.  

Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan.  

Anna Denell har som huvudsaklig uppgift att leda och driva det strategiska 

arbetet för att göra Vasakronan mer hållbart. Vasakronan är Sveriges största 

fastighetsbolag och ägs av första, andra, tredje och fjärde AP-fonden. 

Vasakronan har i dagsläget 85 % miljöcertifierade byggnader i sitt bestånd, med 

ett mål att i framtiden nå 100 %.  

5.2. Miljöcertifierade byggnader  

Majoriteten av respondenterna nämner att deras företag har som mål att 

miljöcertifiera när de investerar i en byggnad, oavsett om de investerar i en 

befintlig eller nyproducerad byggnad. Vilken miljöcertifiering företaget väljer 

skiljer sig åt mellan respondenterna, men det är framförallt Miljöbyggnad, 

BREEAM och LEED som används. Den fördel respondenterna ser med 

Miljöbyggnad är att den är anpassad till den svenska marknaden medan 

BREEAM och LEED passar bäst för de företag som har internationella 

investerare och därför vill ha en byggnad som är jämförbar i flera länder. 

Samtliga respondenter vi intervjuat, förutom Vasakronan, påpekar att de i 

dagsläget har relativt få miljöcertifierade byggnader. Till exempel har Klövern 

enbart elva av cirka 400 byggnader certifierade enligt Miljöbyggnad, BREEAM 

eller LEED och Kungsleden har 17 % av sitt nuvarande bestånd 

miljöcertifierat. Vasakronan sticker därför ut med sina 85 % miljöcertifierade 

byggnader. Ett genomgående mål hos företagen är dock att de vill 

miljöcertifiera en större andel av sitt fastighetsbestånd, både befintliga och 

nyproducerade byggnader.  

5.3. Ekonomiska fördelar  

Majoriteten av respondenterna menar att miljöcertifierade byggnader genererar 

lägre driftskostnader och livscykelkostnader, jämfört med konventionella 

byggnader. Några av respondenter menar dock att det inte är själva 
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certifieringen i sig som genererar lägre driftkostnader, utan det faktum att man 

bygger en bra byggnad sett till energieffektivitet, vilket i sig inte måste innebära 

att byggnaden är miljöcertifierad. Det har även framgått att materialen som 

används till miljöcertifierade byggnader genererar lägre underhållskostnader 

genom hela livscykeln.  

Ser man till hur hyres- och vakansnivåer påverkas av att en byggnad blir 

miljöcertifierad, skiljer sig uppfattningen något mellan respondenterna. I ett 

företag har man kunnat notera högre hyresnivåer i de byggnader som har blivit 

miljöcertifierade. Däremot menar ett annat företag att hyresnivåerna inte alls 

ökar, men riskerar att sjunka i en byggnad som inte är certifierad enligt något 

miljöcertifieringssystem. Resonemanget lyder att för två exakt likadana 

byggnader med en marknadshyra på exempelvis 1000 kr/kvm kommer hyran 

inte öka med 200 kr/kvm för byggnaden som är miljöcertifierad, däremot 

riskerar hyran att sjunka med 200 kr/kvm i byggnaden som inte är certifierad. 

Resterande fem företag har ännu inte kunnat konstatera om miljöcertifierade 

byggnader påverkar hyresnivån. Avseende vakanserna menar tre av 

respondenterna att de blir lägre, eller att risken för vakans blir lägre, i en 

byggnad som är miljöcertifierad. Resterande respondenter har ännu inte sett att 

vakanserna påverkats, däremot finns en gemensam tro att hyresnivåer kommer 

öka och vakanser kommer minska för miljöcertifierade byggnader i framtiden.  

Fem av sju respondenter menar att marknadsvärdet påverkas positivt, eller 

borde påverkas positivt när en byggnad blir miljöcertifierad. Hos de som menar 

att marknadsvärdet borde påverkas, även om de ännu inte fått det bevisat, finns 

dock en osäkerhet kring hur den faktiska korrelationen mellan miljöcertifiering 

och marknadsvärde verkligen förhåller sig. Det som däremot får dem att tro att 

marknadsvärdet borde öka är bland annat de minskade vakanserna. Karl-Johan 

Wall på Hufvudstaden menar att det är svårt att bedöma hur marknadsvärdet 

påverkas av en miljöcertifiering i deras fastigheter, eftersom de förvaltar väldigt 

speciella byggnader med topplägen i Sveriges största städer. Däremot tror Wall 

att andra fastighetsägare, med andra typer av fastigheter, kan se en större 

påverkan på marknadsvärdet. Respondent A menar istället att komponenter 

som intäkter, kostnader, läge och byggnadens standard är värdedrivande 

faktorer som är mer avgörande än själva miljöcertifieringen vid en bedömning 

av marknadsvärdet. De som ser en direkt korrelation mellan miljöcertifiering 

och ökat marknadsvärde påpekar att detta bland annat beror på; minskad risk 

för lägre hyror och högre vakanser, byggnaden är uppförd av hög kvalité, ökad 

efterfrågan av miljöcertifierade byggnader samt förbättrade 

finansieringsmöjligheter.  
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Förbättrade finansieringsmöjligheter är något som alla respondenter nämnt i 

form av gröna obligationer och lån. De benämner detta som gröna 

finansieringar och menar att de är betydligt mer förmånliga vid belåning. 

Anledningen till att gröna finansieringar blir mer förmånliga beror på att de 

bland annat innebär lägre räntekostnader från banken, tack vare att de bygger 

mer hållbart. Möjligheten till gröna finansieringar ser respondenterna som en 

stor fördel när de planerar att investera i miljöcertifierade byggnader. Anna 

Denell på Vasakronan konstaterar att de gröna finansieringsmöjligheterna 

innebär att de kan räkna hem investeringar i miljöcertifierade byggnader flera 

gånger om. Respondent A menar att det är en intressant utveckling att man kan 

göra paketeringar för olika projekt där den miljöcertifierade byggnaden kommer 

med förmånliga lån och obligationer till en lägre räntekostnad.  

5.4. Icke ekonomiska fördelar  

Flera av respondenterna menar att när en fastighet blir miljöcertifierad innebär 

det ett kvitto på att man förvaltar en bra och effektiv byggnad. Det blir då lättare 

för både hyresgäster och investerare i beslutsprocessen, då trovärdigheten ökar 

eftersom certifieringen gjorts av en objektiv part. Enligt respondent B blir 

miljöcertifieringen en kvalitetsstämpel både internt och externt eftersom man 

använder sig av en välkänd standard som många förstår. I flera fall påpekas 

stärkt varumärke till följd av att företaget arbetar med miljöcertifierade 

byggnader. Anna Denell på Vasakronan menar att det framförallt gäller 

gentemot kommuner eftersom de många gånger ligger väldigt långt fram i 

arbetet med hållbarhetsfrågor och har det högt upp på sin agenda. Är man ett 

företag som också arbetar aktivt med hållbarhetsfrågor möter man därför 

kommuner på samma villkor, vilket är en fördel. Även Respondent A tar upp 

deras hållbarhetsarbete som en fördel när de har dialog med kommunen, för att 

nå upp till deras krav och nivåer. Respondent A menar även att det kan vara en 

viktig komponent vid exempelvis markanvisningstävlingar att kunna visa upp 

kompetens inom dessa delar, för att vara med och konkurrera med andra och 

på så vis få chans att bygga på attraktiva områden. Vidare påpekar Anna Denell 

på Vasakronan att arbetet med miljöcertifierade byggnader stärker deras 

varumärke på arbetsmarknaden, då det har hänt att kandidater påpekar 

företagets hållbarhetsarbete som en anledning till att de valde att söka sig till 

just Vasakronan.  

Respondenterna är ense om att det finns en efterfrågan på miljöcertifierade 

byggnader, samtidigt tror flera av dem att efterfrågan kommer öka allt mer i 

framtiden. Maria Sandell på Kungsleden sade: “Jag tror det kommer öka ännu mer, 

i takt med att folk lär sig mer om det här och kan ställa ännu bättre krav när de ska hyra 

lokaler”. Flera av respondenterna nämner att större företag har börjat ställa krav 
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på att deras lokaler ska vara miljöcertifierade, vilket ökar efterfrågan. De tror 

även att fler företag kommer ha det som krav i framtiden. Har man då inte en 

miljöcertifierad byggnad riskerar man att gå miste om flera potentiella 

hyresgäster. Respondenterna framhåller vidare att det finns en viss tendens mot 

att det framförallt är de större hyresgästerna som efterfrågar miljöcertifierade 

byggnader.   

Respondent B är dock osäker på om den ökade efterfrågan även innebär en 

ökad betalningsvilja bland hyresgästerna. Karl-Johan Wall på Hufvudstaden 

upplever inte att deras mindre hyresgäster efterfrågar miljöcertifierade 

byggnader. Wall tror att andra faktorer har större påverkan, där framförallt läget 

spelar stor roll. Däremot börjar han se att de större hyresgästerna efterfrågar 

miljöcertifierade byggnader i högre utsträckning än tidigare. Samtidigt tror han 

att det kan vara en positiv sak att miljöcertifiera sina byggnader och att andra 

företag som förvaltar andra typer av fastigheter kan se en ännu högre 

efterfrågan på den typen av byggnader från sina hyresgäster. En annan 

respondent tror dock tvärtom, att det istället är Hufvudstadens hyresgäster som 

är mer medvetna och efterfrågar miljöcertifierade byggnader.  

Jämförbarhet är ytterligare en fördel ett antal respondenter påpekar när de 

investerar i miljöcertifierade byggnader. Maria Sandell på Kungsleden menar att 

de kan jämföra sina fastigheter internt, men även externt både i Sverige och 

utomlands, eftersom de använder ett internationellt system. Respondent B 

påpekar att jämförbarheten innebär en medvetenhet kring vilka krav som är 

uppfyllda när en fastighet uppnår en viss certifiering. Teresa Mattisson på 

Klövern sade: “Den största fördelen är att vi får en jämförbar produkt. Som både kunder 

[...] eller hyresgäster kan förhålla sig till”.  

5.5. Drivkrafter  

Samtliga respondenter har ett långsiktigt ägarperspektiv på sina fastigheter, 

vilket innebär att de ska äga och förvalta sina fastigheter inom organisationen 

under en lång tid. Maria Sandell på Kungsleden förklarar att det var sedan de 

gick över från att vara ett transaktionsbaserat fastighetsbolag till att bli mer 

långsiktiga, som miljöcertifierade byggnader fick högre prioritet inom företaget. 

Det blev då enklare att implementera miljöcertifierade byggnader i 

verksamheten och Sandell påpekar att det numera är en fråga om hur snabbt 

och hur många byggnader de kan certifiera, snarare än om de ska göra det.  

Majoriteten av respondenterna nämner att en av deras största drivkrafter till att 

investera i miljöcertifierade byggnader är den investering det innebär inför 

framtiden. De tror bland annat att det kommer bli en ökad efterfrågan och att 

fler hyresgäster kommer ha som krav att sitta i miljöcertifierade byggnader i 
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framtiden. Peter Lundgren på Lundbergs sade: “Vi jobbar ju med vårt 

hållbarhetsarbete och då vill vi bidra med det vi kan då. Och det är ett sätt att man bygger 

det enligt en miljöcertifiering”. Lundgren utvecklar sedan detta och påpekar att man 

genom en miljöcertifiering säkerställer mycket inför framtiden. Maria Sandell 

på Kungsleden tror att det snart kommer bli en hygienfaktor bland de stora 

fastighetsbolagen att ha som mål att miljöcertifiera alla sina byggnader. Karl-

Johan Wall på Hufvudstaden sade: “Vi certifierar ju för att få en bra byggnad skulle 

jag säga. [...] När vi bygger om är det långsiktigt och då ska vi ha den över lång tid, så då 

är det ett bra sätt att få en bra byggnad”.   

Teresa Mattisson på Klövern nämner ett antal faktorer som driver dem till att 

miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd; deras finansiärer efterfrågar 

miljöcertifierade byggnader, internt får de bra kontroll över sina fastigheter, 

miljöcertifieringen innebär effektivare drift och en attraktivare byggnad och till 

sist är de övertygade om att det är en investering inför framtiden. Övriga 

respondenter nämner lägre vakanser vilket leder till lönsamhet i affären, 

möjligheten till gröna finansieringar med lägre räntor, energieffektivisering, 

högre avkastning samt lägre livscykelkostnader som drivkrafter till att investera 

i miljöcertifierade byggnader. Utöver detta finns en gemensam uppfattning 

bland respondenterna att en investering i miljöcertifierade byggnader kommer 

bidra till ökad lönsamhet i framtiden, dels miljömässigt men även ekonomiskt. 

Maria Sandell på Kungsleden sade att deras största drivkraft till att investera i 

miljöcertifierade byggnader är lönsamheten de tror det kommer generera i 

framtiden. Anna Denell på Vasakronan förklarar att det inom företaget blir en 

intern drivkraft att förvalta fastigheten väl för att behålla certifieringen efter att 

byggnaden miljöcertifieras, men också en drivkraft till att jobba för att nå en 

högre nivå på deras befintliga certifieringar.  

5.6. Kostnader och utgifter  

Samtliga respondenter påpekar att utgifterna för att investera i miljöcertifierade 

byggnader är högre jämfört med att investera i konventionella byggnader. De 

menar att de högre utgifterna kommer från en kostnad för själva certifieringen, 

högre materialkostnad och även administrativa kostnader. Däremot påpekar 

alla att detta inte påverkar deras beslut att investera i miljöcertifierade 

byggnader. Den allmänna uppfattningen är nämligen att det förväntade 

framtida driftnettot kommer överväga de högre initiala utgifterna och 

kostnaderna. Maria Sandell på Kungsleden påpekar att det är viktigt att man i 

ett tidigt skede jobbar för att miljöcertifiera en byggnad, om man kommer in 

sent i processen kan det bli både tidskrävande och kostnadsdrivande. Anna 

Denell på Vasakronan menar dock att de högre initiala utgifterna var ett större 

hinder tidigare, nu finns högre kompetens inom branschen med bland annat 
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duktiga konsulter samt Sweden Green Building Council som anpassar 

certifieringarna till den svenska marknaden. Hon menar även att de högre 

kostnaderna som en miljöcertifiering innebär är fullt acceptabla och rimliga, i 

förhållande till vad man får ut av dem i framtiden.  

5.7. Osäkerhet vid värdering  

Huruvida det finns en korrelation mellan miljöcertifierade byggnader och ett 

högre marknadsvärde ser respondenterna lite olika på. I ett antal intervjuer 

menar respondenterna att de inte riktigt vet om marknadsvärdet påverkas till 

följd av att en byggnad blir miljöcertifierad. När de pratar med sina värderare 

inom företagen säger de att det ännu inte står helt klart hur marknadsvärdet 

påverkas. Det blir snarare en helhetsbild när de gör en bedömning där allt 

hänger ihop. Självklart kommer en byggnad som drar väldigt mycket energi få 

ett lägre marknadsvärde. Respondent A menar att de klassiska delarna; vad är 

intäkterna, vad är kostnaderna, hur är byggnadens standard och vilket läge har 

fastigheten är mer avgörande komponenter. Respondenten B konstaterar att de 

inte noterar någon påverkan alls på marknadsvärdet vid en miljöcertifiering. De 

som påpekar att det finns en viss osäkerhet kring relationen mellan 

miljöcertifiering och marknadsvärde menar dock att en korrelation borde finnas 

till följd av lägre vakanser, bättre lånevillkor, energieffektivitet, ökat driftnetto 

samt bevis på att byggnaden har en högre standard. Detta är faktorer som anses 

borde öka marknadsvärdet i framtiden.  

Peter Lundgren på Lundbergs kopplar svårigheten med att bedöma 

marknadsvärdet på en miljöcertifierad byggnad till att de nyligen introducerats 

på fastighetsmarknaden och därmed är det svårt att veta hur värdet kommer 

påverkas i framtiden. Teresa Mattisson på Klövern tror att även om de hittills 

inte kunnat urskilja någon stor påverkan på marknadsvärdet, är det något som 

kommer i framtiden. Maria Sandell på Kungsleden är också inne på att 

marknadsvärdet borde öka i framtiden och påpekar att minskade vakanser är en 

av orsakerna. På frågan om marknadsvärdet påverkas av en miljöcertifiering, 

svarade Anna Denell på Vasakronan: “Ja, det är ju det det gör.  

Ett lägre direktavkastningskrav med allt annat lika, blir ju ett högre marknadsvärde”. 

Denell menar att det lägre direktavkastningskravet i miljöcertifierade byggnader 

är en följd av att dessa byggnader har lägre hyres-, vakans- och likviditetsrisk.  

5.8. Problem vid miljöcertifiering  

Flera respondenter upplever att mindre fastighetsägare tenderar att inte vara så 

insatta i miljöcertifieringar och fortfarande har en resa kvar innan de kommer 

implementera miljöcertifierade byggnader i sin verksamhet i större utsträckning. 
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Respondenterna tror att de har mindre intresse och behov av att jobba med 

sådana frågor och därmed även mindre kunskap inom området. Anna Denell 

på Vasakronan sade: “Jag tror att det är så att det kommer vara svårt att uppnå ett stadie 

där alla typer av fastighetsägare och liksom alla typer av fastigheter blir miljöcertifierade”.  

Majoriteten av respondenterna tycker att den administrativa delen är ett 

problem och hinder vid en miljöcertifiering. De tycker att systemen måste bli 

mer lättillgängliga och lättanvända. Flera hävdar att kraven som finns för att 

uppnå en certifiering ofta blir motsägelsefulla och de skulle vilja att 

certifieringarna blev mer kundanpassade då det i slutändan är hyresgästerna som 

betalar för att verka i deras fastigheter. Det har även påpekats att kraven som 

ställs för att en byggnad ska bli miljöcertifierad i vissa fall är dåligt kopplade till 

verkligheten och således bidrar till att fastighetsägare inte kan certifiera sina 

byggnader, även om de skulle vilja. Att den administrativa kostnaden skulle vara 

ett problem, eller hinder, håller inte Peter Lundgren på Lundbergs med om. 

Lundgren menar att om man har rätt kompetens inom företaget och tidigt i 

processen börjar jobba för att genomföra en miljöcertifiering är det inget 

hinder. Merkostnaderna för certifieringen påpekar han då blir liten i förhållande 

till den totala produktionskostnaden och vad man tjänar in i framtiden.  

Teresa Mattisson på Klövern menar att det krävs mycket administrativt och 

dagligt operativt arbete för att miljöcertifiera en byggnad, vilket hon tror kan 

vara ett hinder. Däremot tror Mattisson att investeringsutgifterna för att 

miljöcertifiera en byggnad kommer minska när man börjar jobba mer med de 

frågorna och det blir en mer standardiserad process inom företaget. Anna 

Denell på Vasakronan har däremot svårt att se några direkta nackdelar med 

miljöcertifierade byggnader. Denell menar att problemen var större förr när det 

nyligen hade introducerats på fastighetsmarknaden, nu finns en högre 

kompetens. På frågan vad som borde förbättras med miljöcertifierade 

byggnader svarade Maria Sandell på Kungsleden: “Alltså, jag tror faktiskt att de 

flesta tänker på det här när de bygger nytt. Det stora problemet är väl vid befintlig bebyggelse, 

där måste man ju vakna till lite. För de flesta husen är ju redan byggda, som vi kommer ha 

de närmsta hundra åren”.  

Respondenterna som intervjuats har olika syn på huruvida det är en fördel eller 

nackdel att det finns en mängd olika miljöcertifieringssystem. De som ser det 

som en nackdel tror inte att det finns något intresse att arbeta med olika 

komplicerade system som dessutom kommer i olika nivåer. Hade 

certifieringssystemen varit mer standardiserade skulle det även innebära att 

jämförbarheten blev enklare, vilket respondent B påpekar är vad man vill uppnå 

med certifieringarna. Respondent A menar att det ibland kan bli lite mycket 

fokus på själva miljöcertifieringen och sade: “[...] det är många som vill ha den här 
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miljöstämpeln och gör mer en stor grej av det. Så det är mer snack än verkstad [...]”. Vidare 

menar respondent A att de självklart vill vara i framkant när det kommer till 

miljöcertifierade byggnader men för dem är det viktigare att bygga bra, rätt och 

kundanpassat snarare än att satsa på själva miljöcertifieringen. De som påstår 

att de olika certifieringssystemen innebär en fördel ser det istället från en annan 

synvinkel. De tycker att de olika systemen hjälper till i utvecklingen, då de kan 

användas för olika fastigheter och olika verksamheter.  

Ytterligare en fördel som framhålls är att de lägre nivåerna och mer lättanvända 

systemen är en bra inkörsport, för de som inte kommit så långt i sitt arbete med 

miljöcertifierade byggnader eller för mindre företag som vill börja arbeta med 

det. Däremot hävdar en av respondenterna att de lägre nivåerna på 

certifieringarna samtidigt kan innebära en risk. De lägre nivåerna är ibland 

detsamma som att följa lagkravet och blir snarare ett diplom än en certifiering. 

Genom att följa kraven för de lägsta nivåerna och påstå att fastigheten är 

miljöcertifierad kan bli en form av falsk marknadsföring. Respondenten nämner 

ett certifikat som ett exempel och menar att en fastighet kan certifieras enligt 

systemet bara genom att sänka sin energiförbrukning med 25 %, oavsett från 

vilken nivå. Det kan således innebära att certifikatet egentligen inte säger 

någonting om hur bra fastigheten faktiskt är, jämfört med andra fastigheter. 

Avslutningsvis konstaterar respondenten att BREEAM och LEED egentligen 

är de enda systemen som borde få kallas miljöcertifieringar, eftersom de andra 

systemen inte är tillräckligt omfattande.  

  

  



   37 

6. Analys  

Sedan början av 2000-talet har hållbarhetsfrågor blivit allt viktigare inom bygg- 

och fastighetsbranschen (Persson 2015). Samtidigt visar SGBC (2019a) att 

andelen miljöcertifierade byggnader i Sverige stadigt har ökat de senaste tio åren 

och i början av april 2019 var 2000 byggnader miljöcertifierade i Sverige, det är 

däremot en liten andel av landets totala fastighetsbestånd. Genom de kvalitativa 

intervjuer som gjorts i den här uppsatsen har samma tendenser bekräftats. 

Samtliga respondenter har ett långsiktigt ägarperspektiv och förklarar att 

företagen de representerar arbetar med en målsättning att stadigt öka andelen 

miljöcertifierade byggnader i sitt bestånd, genom att certifiera både befintliga 

och nyproducerade byggnader. Däremot konstaterar majoriteten att de i 

dagsläget har relativt få miljöcertifierade byggnader även om de påpekar att 

andelen kommer öka i framtiden. Således lyfts problemet med att det enbart 

finns ett litet antal miljöcertifierade byggnader på fastighetsmarknaden. De tre 

vanligaste miljöcertifieringarna i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM och 

LEED (Bonde & Denell 2015). Flera av respondenterna bekräftar även att 

deras företag valt att arbeta utefter dessa tre miljöcertifieringssystem.  

Matistoff et al. (2014) menar att miljöcertifieringar kan skapa problem då de har 

sett tendenser till att företag inte satsar på de alternativ som är bäst för miljön, 

utan istället anpassar byggnaden för att få en så hög certifiering som möjligt. I 

empirin har det påpekats liknande problem där det har framkommit att det finns 

företag som genom att följa kraven för de lägsta certifieringsnivåerna och sedan 

påstår att deras fastigheter är miljöcertifierade, använder sig av falsk 

marknadsföring. Vissa miljöcertifieringar och deras lägsta nivåer borde enbart 

leda till att byggnaden får ett diplom och inte en certifiering. De enda 

miljöcertifieringssystemen som anses vara tillräckligt omfattande är BREEAM 

och LEED. Vidare har det framgått att flera fastighetsbolag gärna vill ha sina 

byggnader miljöcertifierade, men är inte villiga att lägga ner det arbete som krävs 

och då väljer en sämre certifiering för att ändå kunna marknadsföra sig som ett 

hållbart företag. Flera av certifieringarna är även dåligt kopplade till verkligheten 

vilket innebär att fastighetsägarna inte kan miljöcertifiera sina byggnader, även 

om de skulle vilja. För att lösa det problemet behöver kraven på certifieringarna 

bli mer kundanpassade, eftersom fastighetsbolagen i första hand bygger för att 

tillfredsställa sina kunder och deras efterfrågan (Andelin et al. 2015).   

Utgifterna för att uppföra miljöcertifierade byggnader är i många fall högre än 

för att uppföra konventionella byggnader (Darko et al. 2017; Nalewaik & 

Venters 2009; Qian et al 2015). De högre utgifterna vid uppförandet av 

miljöcertifierade byggnader menar Nalewaik och Venters (2009) framförallt kan 

kopplas till att hållbar design och konstruktion är relativt dyr samt att det 
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tillkommer en extra kostnad för själva certifieringen. I empirin bekräftar 

respondenterna att utgifterna för att investera i miljöcertifierade byggnader är 

högre och att de kommer från en högre materialkostnad samt en kostnad för 

själva certifieringen. Fortsättningsvis lyfts dessutom ökade administrativa 

kostnader som ett hinder när en byggnad ska miljöcertifieras. De ökade 

administrativa kostnaderna är ett problem som inte belysts tidigare i den 

befintliga litteraturen men som enligt empirin kan vara ett hinder vid en 

miljöcertifiering.   

Miljöcertifierade byggnader kommer även med flera ekonomiska fördelar i form 

av lägre driftskostnader, energikostnader och livscykelkostnader samt högre 

hyresnivåer och lägre vakanser (Andelin et al. 2015; Geng et al. 2019; Nalewaik 

& Venters 2009). Dessa ekonomiska fördelar framkommer även i empirin. Alla 

dessa ekonomiska fördelar lyfts fram som värdeskapande faktorer vilket bidrar 

till ett ökat marknadsvärde (Bellman 2016; Persson 2015). De ekonomiska 

fördelarna innebär även ett ökat driftnetto vilket påverkar marknadsvärdet 

positivt om en värdering utförs med hjälp av kassaflödesmetoden (Persson 

2015). Vidare generera de ekonomiska fördelarna även högre framtida 

inbetalningar vilket leder till ökade framtida nettoavkastningar. I empirin har 

det även framgått att underhållskostnaderna ofta är lägre i miljöcertifierade 

byggnader eftersom de byggs på ett hållbart sätt, vilket ytterligare är en 

påverkande faktor till ökade framtida nettoavkastningar.  

Nalewaik och Venters (2009) påpekar däremot att det ännu inte står klart om 

de ekonomiska fördelarna överväger de högre investeringsutgifterna och Qian 

et al. (2015) menar att så länge denna osäkerhet finns kvar kommer de högre 

initiala utgifterna avskräcka många intressenter. Denna osäkerhet framkommer 

dock inte i empirin vilket tyder på en viss eftersläpning i litteraturen. Den 

allmänna uppfattningen är att det förväntade framtida driftnettot kommer 

överväga de högre initiala utgifterna och således innebära en lönsam investering. 

Anna Denell på Vasakronan menar även att de högre kostnaderna för att 

miljöcertifiera en byggnad är rimliga, i förhållande till vad man får ut av det.  

Matisoff et al. (2014) och Zhang et al. (2012) menar att företagen får ett stärkt 

varumärke samt ökad konkurrenskraft när en byggnad blir miljöcertifierad. 

Samtidigt konstaterar Andelin et al. (2015) att miljöcertifierade byggnader 

innebär onekliga miljömässiga fördelar. I empirin framgår det att en 

miljöcertifierad byggnad innebär ett kvitto på att man har en bra och effektiv 

byggnad som certifierats av en objektiv part. Det blir därmed lättare för både 

hyresgäster och investerare i beslutsprocessen eftersom trovärdigheten ökar när 

en välkänd standard använts till certifieringen.   
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Stärkt varumärke och ökad konkurrenskraft nämner majoriteten av 

respondenterna att de märkt av när de miljöcertifierat sina byggnader. 

Respondenterna tror även att fler företag i framtiden kommer ha som krav att 

vara verksamma i miljöcertifierade byggnader. Således finns en stark tro på att 

det kommer leda till ekonomisk lönsamhet i framtiden om man miljöcertifierar 

sina byggnader. Empirin påvisar att efterfrågan på miljöcertifierade byggnader 

inte är jättestor i dagsläget men det finns en stark tro på att den kommer öka i 

framtiden. Det nämns dessutom som en hygienfaktor, respondenterna tror att 

om de inte kan erbjuda miljöcertifierade byggnader riskerar de att gå miste om 

framtida hyresgäster. Om den ökade efterfrågan hänger samman med en ökad 

betalningsvilja är däremot osäkert, trots att Fuerst och McAllister (2011) lyfter 

fram ett sådant samband.  

Darko et al. (2017) har i sin undersökning tagit fram ett antal huvudsakliga 

drivkrafter som fastighetsägare har till att uppföra miljöcertifierade byggnader. 

Bland dessa finns energi- och vatteneffektivitet, minskad miljöpåverkan samt 

stärkt varumärke. Teresa Mattisson på Klövern nämner ett antal faktorer som 

driver dem till att miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd. Dels efterfrågar deras 

finansiärer miljöcertifierade byggnader, internt får de bra kontroll över sina 

fastigheter, miljöcertifieringen innebär effektivare drift och en attraktivare 

byggnad och till sist är de dessutom övertygade om att det är en investering 

inför framtiden. Att det är en investering inför framtiden är den gemensamt 

största drivkraften som har framgått i empirin till att investera i miljöcertifierade 

byggnader. Det beror till stor del på en övertygelse om hur viktig frågan 

kommer bli för hyresgäster i framtiden och därmed även för dem som 

fastighetsägare.   

Andelin et al. (2015) menar att fastighetsägare inte väljer att investera i 

miljöcertifierade byggnader eftersom de inte tror att hyresgästerna efterfrågar 

den sortens byggnader. Vidare förklarar de att hyresgästernas efterfrågan måste 

bevisas för att investeringar i miljöcertifierade byggnader ska öka. I empirin 

framgår det däremot att det finns en efterfrågan på miljöcertifierade byggnader, 

framförallt från större hyresgäster, men även en tro på att efterfrågan kommer 

öka allt mer i framtiden. Vilket de även lyfter som en stark drivkraft till att 

investera i miljöcertifierade byggnader. Således borde implementering av 

miljöcertifierade byggnader öka allt mer på grund av att efterfrågan förväntas 

öka på sådana byggnader från hyresgästerna i framtiden.  

Warren-Myers (2012) menar att en avgörande faktor till att det byggs begränsat 

med miljöcertifierade byggnader är på grund av att det råder oklarheter kring 

hur sambandet mellan miljöcertifiering och marknadsvärde verkligen förhåller 

sig. I empirin framgår det att respondenterna har olika uppfattning på huruvida 
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marknadsvärdet ökar eller inte när en byggnad blir miljöcertifierad. På frågan 

om marknadsvärdet påverkas positivt av en miljöcertifiering, svarade Anna 

Denell: “Ja, det är ju det det gör. Ett lägre direktavkastningskrav med allt annat lika, blir 

ju ett högre marknadsvärde”. Vid användning av Gordons formel för att bedöma 

marknadsvärdet kan man tydligt se att när direktavkastningen är lägre, ökar 

marknadsvärdet, precis som Anna Denell konstaterar. Anledningen till att 

direktavkastningskravet blir lägre i miljöcertifierade byggnader är eftersom de 

innebär en lägre hyres-, vakans- och likviditetsrisk. När risken sjunker, sjunker 

även direktavkastningskravet vilket leder till ett ökat marknadsvärde som 

framgår i direktavkastningsmetoden Gordons formel (Persson 2015). Däremot 

uppger både Teresa Mattisson på Klövern och Maria Sandell på Kungsleden att 

de ännu inte kunnat se ett ökat marknadsvärde, men båda tror att det kommer 

öka i framtiden och menar att minskade vakanser är en av orsakerna.   

De värdeskapande faktorerna som påverkar marknadsvärdet enligt Persson 

(2015) har i flera fall lyfts fram i empirin som både fördelar och drivkrafter till 

att investera i miljöcertifierade byggnader. Persson (2015) lyfter fram tre former 

av värdeskapande faktorer; tekniska, ekonomiska och miljömässiga. Där bland 

annat materialval, teknisk standard, hyres- och vakansnivåer samt drift- och 

underhållskostnader ingår. Den miljömässiga faktorn påpekar Persson (2015) 

har fått allt större uppmärksamhet från värderare i fastighetsbranschen och 

Peter Lundgren på Lundbergs sade att de genom sitt hållbarhetsarbete vill bidra 

med vad de kan och då är miljöcertifierade byggnader en del av det.   

I empirin lyfts det fram att materialen som används i miljöcertifierade byggnader 

innebär lägre underhållskostnader. När det kommer till hyres- och vakansnivåer 

råder viss osäkerhet även om det finns en tro på att miljöcertifierade byggnader 

ger högre hyresnivåer samt att risken för lägre hyresnivåer minskar i sådana 

byggnader. Vad gäller vakanserna har enbart tre respondenter hittills kunnat 

konstatera att de minskat i deras miljöcertifierade byggnader. Däremot finns en 

gemensam framtidstro på att både hyresnivåerna kommer öka och vakanserna 

kommer minska i miljöcertifierade byggnader. Vad gäller drift- och 

livscykelkostnader konstaterar majoriteten av respondenterna att de blir lägre i 

miljöcertifierade byggnader. Det påpekas dock att det inte enbart beror på 

certifieringen utan det faktum att man bygger en bra byggnad sett till 

energieffektiviteten. Det finns även en gemensam tro att investeringar i 

miljöcertifierade byggnader kommer bidra till ökad lönsamhet i framtiden, dels 

miljömässigt men även ekonomiskt, till följd av de värdeskapande faktorerna 

som påverkas vid en miljöcertifiering.  
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7. Slutsats  

Syftet med den här uppsatsen är att beskriva vilka värdeskapande faktorer som 

driver fastighetsägare till att investera i miljöcertifierade byggnader samt vilka 

hinder de upplever motverkar en sådan investering. I teorin har det 

framkommit att det finns en osäkerhet kring hur sambandet mellan en 

miljöcertifiering och ett marknadsvärde verkligen förhåller sig (Warren-Myers 

2012). Empirin tyder däremot på att miljöcertifierade byggnader borde få ett 

högre marknadsvärde eftersom de värdeskapande faktorerna påverkas positivt 

i en sådan byggnad.   

De värdeskapande faktorer som påverkas positivt vid en investering i en 

miljöcertifierad byggnad är; lägre underhållskostnader till följd av material i 

högre kvalitet, högre hyresnivåer och lägre vakansnivåer, lägre drift- och 

livscykelkostnader, lägre likviditetsrisk samt miljömässigt lönsamma fördelar 

eftersom att de investerar i miljöcertifierade byggnader. Till följd av att de 

värdeskapande faktorerna påverkas positivt kommer den framtida 

nettoavkastning i form av framtida driftnetton öka eftersom miljöcertifierade 

byggnader genererar högre inbetalningar och lägre utbetalningar, vilket leder till 

ett ökat marknadsvärde enligt kassaflödesmetoden (Persson 2015).  

Ytterligare en anledning till att marknadsvärdet borde öka i miljöcertifierade 

byggnader är på grund av att de innebär en lägre hyres-, vakans- och 

likviditetsrisk. Det kan i sin tur kopplas till direktavkastningsmetoden Gordons 

formel som visar att lägre risk, leder till ett lägre direktavkastningskrav vilket i 

sin tur innebär ett högre marknadsvärde.   

Trots att empirin lyfter fram flera positiva värdeskapande faktorer vid en 

investering i miljöcertifierade byggnader har även ett antal hinder identifierats 

som kan motverka en sådan investering. Det största hindret som motverkar att 

fler investeringar genomförs är de högre utgifterna vid uppförandet av 

miljöcertifierade byggnader. Utgifterna kopplas till högre material- och 

administrationskostnader samt en extra kostnad för själva certifieringen. 

Administrations- och certifieringskostnaderna är även ett problem när 

befintliga byggnader ska certifieras. Det finns en allmän uppfattning om att 

arbetet med miljöcertifierade byggnader är en komplicerad process som är både 

dyr och tidskrävande, men de företag som jobbat länge med miljöcertifierade 

byggnader menar att med rätt kompetens inom företaget är det inte något 

hinder.   

I teorikapitlet framgick ytterligare ett hinder som pekar på att fastighetsägarna 

inte upplever att det finns någon efterfrågan på miljöcertifierade byggnader från 

hyresgästerna vilket leder till att de inte uppförs i någon större utsträckning. För 
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att öka implementeringen krävs det att hyresgästernas efterfrågan bevisas för 

fastighetsägarna (Andelin et al. 2015). Detta hinder motsägs dock helt i empirin 

som är enig kring att det idag finns en efterfrågan framförallt från de stora 

hyresgästerna. De är även övertygade om att efterfrågan kommer öka i 

framtiden och då även sprida sig till de mindre hyresgästerna, vilket är en stark 

drivkraft för fastighetsägarna till att investera i miljöcertifierade byggnader. 

Eftersom det finns en stark tro på att fler hyresgäster i framtiden kommer ha 

som krav att sitta i miljöcertifierade byggnader borde det leda till att allt fler 

miljöcertifierade byggnader implementeras på fastighetsmarknaden. Om ett 

fastighetsbolag i framtiden inte har möjlighet att erbjuda miljöcertifierade 

byggnader, risker de lägre hyresintäkter och högre vakanser i sitt 

fastighetsbestånd. Därmed kommer det allt mer bli till en hygienfaktor att 

fastigheter är miljöcertifierade.   

Slutligen finns en gemensam tro bland respondenterna att en investering i 

miljöcertifierade byggnader kommer leda till ökad lönsamhet i framtiden, dels 

miljömässigt men även ekonomiskt, vilket innebär att fastighetsägare med ett 

långsiktigt arbetssätt borde investera i miljöcertifierade byggnader. För att 

investera i en miljöcertifierad byggnad är enbart miljömässiga fördelar inte 

tillräckliga, det krävs även ekonomiska fördelar och det har tidigare funnits en 

viss osäkerhet om de lägre driftskostnaderna som kommer med  

miljöcertifierade byggnader, överväger de högre investeringsutgifterna. Av den 

här uppsatsen har det däremot framgått att den ekonomiska lönsamheten är en 

stark drivkraft till att investera i miljöcertifierade byggnader och de 

värdeskapande faktorer som nämnts i uppsatsen påverkas alla positivt vid en 

investering i en miljöcertifierad byggnad. Med rätt kompetens, långsiktigt 

ägarperspektiv och framtidens utveckling i form av högre krav och ökad 

efterfrågan finns en stark tro på att miljöcertifierade byggnaders fördelar 

kommer överväga dagens hinder och att den långsiktiga ekonomiska 

lönsamheten kommer överväga de högre investeringsutgifterna.  

7.1. Vidare forskning  

I vår studie har vi undersökt vilka värdeskapande faktorer som driver 

fastighetsägare till att investera i miljöcertifierade byggnader samt vilka hinder 

de upplever motverkar en sådan investering, där vi framförallt har fokuserat på 

stora fastighetsbolag. I empirin har det framgått att mindre fastighetsägare 

tenderar att inte vara så insatta i miljöcertifieringar och fortsatt har en resa kvar 

när det kommer till att jobba med miljöcertifierade byggnader. För vidare 

forskning skulle det därför vara intressant att undersöka vilka drivkrafter och 

hinder mindre fastighetsägare har till att investera i miljöcertifierade byggnader.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Vad har du för roll i företaget och vilka är dina arbetsuppgifter?  

Hur länge har du jobbat inom fastighetsbranschen?  

Har ni inom företaget några specifika mål som ska uppnås när det kommer till 

uppförandet av miljöcertifierade byggnader?  

- Hur stor andel miljöcertifierade byggnader har ni idag?  

- Använder ni en eller flera miljöcertifieringar beroende på vilken fastighet det 

är?  

- Använder ni någon speciell nivå på certifieringen och spelar det någon roll?  

Uppför ni nya byggnader eller förvärvar ni enbart befintliga byggnader?  

När ni investerar i en miljöcertifierad byggnad, vad är det som driver er till att 

göra det och inte välja en traditionell byggnad?  

- Långsiktigt lönsamt/ekonomiskt? (driftkostnader/livscykelkostnad)  

- Stärkt varumärke?  

- Vakans-/Hyresnivåer  

- Konkurrenskraft  

- Marknadsvärde  

Är det ni eller era hyresgäster som betalar driften och påverkar det hur ni väljer 

att investera?  

Vilket ägarperspektiv har ni på era fastigheter? Långt- eller kortsiktigt 

ägarperspektiv?  

Vad ser ni som de största fördelarna med miljöcertifierade byggnader?  

Vilka är de största svårigheterna/nackdelarna du ser med miljöcertifierade 

byggnader?  

- Vad får er att välja konventionella byggnader framför miljöcertifierade 

byggnader?  

- Utgifter vid uppförandet?  
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När ni uppför nya byggnader, är tanken alltid att miljöcertifiera dem då?  

Är det i slutändan alltid den ekonomiska kalkylen som avgör om en 

miljöcertifierad eller konventionell byggnad skall byggas?  

Vad tror du behöver ändras eller förbättras för att fler miljöcertifierade 

byggnader skall uppföras?  

Fungerar det miljöcertifieringssystemet som används idag?  

- Om inte, varför?  

- Om ja, vad är bra?  

Upplever ni att det finns efterfrågan på miljöcertifierade byggnader?  

- Är hyresgästerna beredda att betala mer för det eller är det svårt att motivera 

högre hyresnivåer?  

Något övrigt ni vill tillägga?  
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