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Förord 
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Sammanfattning 

Intresset för miljö- och energifrågor har växt markant de senaste åren vilket 

gör ämnet aktuellt. Fasighetsbranschen står för en stor del av den totala 

energianvändningen i Sverige. År 2009 förbrukade flerbostadshusen omkring 

25 TWh (25 miljarder kWh) vilket motsvarar en ungefärlig kostnad på 25 

miljarder kronor som varje år går till varmvatten och uppvärmning. Det finns 

alltså stora pengar att tjäna på energieffektivisering. Samtidigt har flera städer 

bostadsbrist vilket betyder att det i framtiden kommer behövas byggas ännu 

fler bostadshus.  

Vilken syn har fastighetsbolagen på miljö- och energieffektiva byggnader, finns 

det skillnader eller likheter mellan privata och kommunala fastighetsbolag? 

Detta var problemet som utreddes i uppsatsen. 

För att utreda problemet valdes en enkätundersökning med öppna och slutna 

frågor. Målet var att skicka ut enkäten till de 47 största fastighetsbolagen i 

Sverige, både privata och kommunala fastighetsbolag. Förutom 

enkätundersökningen har en litteraturstudie gjorts av vetenskapliga artiklar och 

böcker inom ämnet miljö- och energieffektivisering.  

Vi har kommit fram till att privata och kommunala fastighetsbolagen har ett 

liknande synsätt på miljö- och energieffektiva byggnader, men med vissa 

skillnader. I enkäten har vi fått fastighetsbolagens synpunkter gällande för- och 

nackdelar med miljö- och energieffektiva byggnader samt vad som i framtiden 

kan göras för att flera ska bygga miljö- och energieffektivt. Oavsett 

fastighetsbolag så anses största fördelen vara lägre driftkostnader och största 

nackdelen var osäkerheten kring merkostanden för att uppföra miljö- och 

energieffektiva byggnader.  Följande har nämnts för vad som i framtiden kan 

göras för att fler ska bygga miljö- och energieffektivt: ekonomiska incitament, 

individuell mätning och debitering samt dyrare energipriser.  Skillnaderna 

mellan privata och kommunala fastighetsbolag är inte särskilt stora, dock finns 

några skillnader på deras synsätt gällande miljö- och energieffektiva byggnader. 

Kommunala fastighetsbolag ser mer på långsiktiga fördelar och har 

miljöfrågorna som ett helhetstänkt medan privata fastighetsbolagen har 

vinstsyftet som ett överordnat tänk.  
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Abstract 

Interest in environmental and energy issues has grown significantly in recent 

years which make this topic relevant. The real estate industry account for a 

large part of total energy use in Sweden. In 2009, dwelling houses spent 

around 25 TWh (25 billion kWh), which corresponds to a cost of 

approximately 25 billion SEK which each year goes to hot water and heating 

for these buildings. So there is big money to be made on energy efficiency. 

Meanwhile, many cities now have a housing shortage which means that in the 

future more buildings will be required. 

Which approach has the property companies on environmental and energy 

efficient buildings? Are there differences or similarities between the private 

and municipal companies? This was our problem that we studied in this paper. 

To investigate our problem, we chose a survey with open and closed issues. 

Our goal was to send the questionnaire to the 47 largest real estate companies 

in Sweden, both private and municipal property. In addition to our survey, a 

literature review by scientific articles and books in the subject of 

environmental and energy efficiency have been done. 

We found that the perception of environmental and energy-efficient buildings 

in the private - and municipal real estate companies have many similarities, but 

also some differences. In our study, we have collected the real estate 

company’s views regarding both the pros and cons of environmental and 

energy-efficient buildings. Another aspect of our study was what can be made 

to build more environmentally and energy efficient in the future. Regardless 

which real estate company we asked the greatest advantage was lower 

operating costs and the biggest drawback was the uncertainty surrounding 

additional costs for the construction of these buildings. The following have 

been mentioned for what can be made in the future for more people to build 

environmental and energy efficient: Financial incentives, individual 

measurement and billing, and more expensive energy prices. The differences 

between municipal and private property is not particularly large, but there are 

some differences in their approach concerning environmental and energy-

efficient buildings. Municipal real estate company´s sees more in the long term 

benefits and environmental issues as a whole thought while private real estate 

companies have a profit objective as a parent think.  
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer bakgrunden till vårt problem att diskuteras samt syfte, 

frågeställningar och avgränsningar.  

1.1. Bakgrund 

Bakgrunden till uppsatsen är att intresset för miljö- och energifrågor har växt 

avsevärt de senaste åren. Miljömedvetenheten hos människor bara ökar och 

ökar. Samtidigt så står fastighetsbranschen för stora delar av den totala 

energiåtgången, år 2009 förbrukade flerbostadshusen i Sverige 25 TWh. För 

att få en aning om kostnaden kan vi räkna med att ungefär 25 miljarder kronor 

går åt till uppvärmning och varmvatten varje år för bara flerbostadshusen 

(Statens energimyndighet 2011). Brostaden menar att de arbetat med 

miljöfrågor i tio år och att frukten nu börjar skördas, i år sparade de 14-15 

miljoner på miljöarbetet (Hallin 2009). 

Problemen med fastigheternas miljöpåverkan och energiförbrukning är i 

skrivande stund väldigt omtalat i media. Det skrivs också om den stora 

bostadsbristen som råder i framför allt större städerna. Det kommer i 

framtiden behöva produceras stora mängder byggnader. Uppförs byggnader 

på konventionellt sätt utan hänsyn till miljö- och energibesparingar kommer 

energianvändningen öka ytterligare. Detta belyser hur viktigt det i framtiden 

kommer bli att anpassa fastighetsbestånden så påverkan på miljön minimeras. 

Rönneberg och Wallström (2009) anser att fastighetsbranschen inom en snar 

framtid måste åstadkomma rejäla minskningar av energianvändningen. Även 

om byggnader som nyproduceras håller hög miljö- och energistandard så 

hjälper det inte, de stora problemen återfinns i befintliga bestånden av 

fastigheter. Den befintliga fastighetsstocken måste anpassas med dagens 

teknologi vilket det för tillfället saknas incitament för (Fröjd 2008).  

Det förbrukas varje år stora mängder energi i onödan eftersom drivkraften att 

genomföra energieffektiviseringsåtgärder är delad emellan fastighetsägaren och 

hyresgästerna. Fastighetsägaren står ofta för drift och underhåll medan 

hyresgästen står för energikostnaderna. Fastighetsägaren vill troligtvis inte göra 

en investering som endast är lönsam för hyresgästen, vilket kan bli fallet med 

en energieffektiviseringsåtgärd då hyresgästen står för energikostnaden. En 

lösning på problemet kan vara ”gröna hyreskontrakt”, där både 

fastighetsägarens och hyresgästens intressen förs samman så det lönar sig för 
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båda parterna att vara energieffektiv. Det är ett viktigt incitament för att 

energieffektiviseringsarbetet ska ta fart (Fastighetstidningen 2011). 

I flera länder har miljöklassificeringssystem utvecklats där fastigheter får poäng 

utifrån olika kriterier. Systemen skiljer sig väldigt mycket åt och hänsyn tas till 

olika saker beroende på vilket system som används, exempelvis länders olika 

klimatförutsättningar. Detta gör att det inte finns någon kontinuitet i 

fastighetsbranschen vilket system som ska användas (Bonde et al 2009). Denell 

(2009) anser att det gynnar alla inblandade om ett gemensamt krafttag tas då 

det gäller miljöklassning och att branschen enas om ett gemensamt 

miljöklassningssystem. Standarden för miljö- och energifrågor saknas även 

inom fastighetsbranschen och tar inte fastighetsbranschen tag i miljöfrågan 

kommer den bli tvingad till vad John Von Freyend benämner ”the heavy hand 

of legislation” (s. 49), alltså lagstiftningens hårda hand. En världsstandard för 

miljöfrågor är vad som behövs (Fröjd 2008).  

Hur ser fastighetsbranschen på kraven som ställs på miljö- och 

energieffektivisering och kan det vara så att det finns skillnader eller likheter 

mellan privata och kommunala fastighetsbolags synsätt? Innan år 2011 fanns 

en tydlig skillnad mellan privata och kommunala fastighetsbolag, nämligen 

själva vinstsyftet. I Lag om allmännyttiga bostadsföretag framgick att 

kommunala fastighetsbolag inte fick agera i vinstsyfte vilket gjorde att de 

förhindrades att agera som ett vinstmaximerande privat fastighetsbolag (SFS 

2002:102 & Collin et al. 2009). 

Kommunala fastighetsbolag behövde alltså inte ta samma hänsyn som ett 

privat fastighetsbolag till om en miljö- eller energieffektivisering skulle löna sig 

eftersom vinstsyftet inte var överställt verksamheten. Kommunala 

fastighetsbolag hade förmodligen lättare att genomföra miljö- och 

energieffektiva investeringar. Lag om allmännyttiga bostadsföretag (SFS 

2002:102) upphörde 1 januari 2011 och ersattes av Lag om allmännyttiga 

kommunala bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) vilket medför att skillnaden 

mellan privata och kommunala fastighetsbolag troligen minskar. Det innebär 

idag att båda bolagstyperna nu driver sin verksamhet med ett överställt 

vinstsyfte.  

Denna bakgrund fick oss att fundera kring fastighetsbranschens syn på miljö- 

och energieffektiva byggnader. Framförallt vilka för- och nackdelar som finns 

och vad som i framtiden kan göras för att fler ska bygga miljö- och 
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energieffektivt. Vi vill undersöka om det finns skillnader och likheter mellan 

privata och kommunala fastighetsbolags syn gällande dessa frågor.  

I denna uppsats kommer begreppet ”grön byggnad” vara synonymt med en 

miljö- och energieffektiv byggnad. 

1.2. Syfte 

Vårt syfte var att utreda eventuella skillnader och likheter mellan privata och 

kommunala fastighetsbolags syn gällande miljö- och energieffektiva byggnader. 

Främst deras åsikter gällande fördelar, nackdelar samt framtiden för miljö- och 

energieffektiva byggnader.  

1.3. Frågeställningar 

Vi har utvecklat följande frågeställningar för att utreda syftet: 

 Vad kännetecknar miljö- och energieffektiva byggnader?  

 Vilka för- och nackdelar finns med miljö- och energieffektiva byggnader? 

 Vad kan i framtiden göras för att flera ska bygga miljö- och energieffektivt? 

1.4. Avgränsningar 

Eftersom fastighetsbranschen består av många aktörer var vi tvungna att göra 

vissa avgränsningar i undersökningen för att den skulle kunna genomföras. 

Fondbolag, byggbolag samt statliga fastighetsbolag har inte tagits med i 

undersökningen. Avgränsningen anser vi vara befogad då vi försöker dra 

slutsatser om de privata och kommunala fastighetsbolagen. 
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2. Metod 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet och metodteorier. Följande har behandlats: 

kvantitativ och kvalitativ ansats, induktiv och deduktiv ansats, primär- och sekundärdata, 

urval samt validitet och reliabilitet.   

2.1. Deltagare 

Vi skickade enkäten till 47 fastighetsbolag varav 18 privata och 29 kommunala 

fastighetsbolag. 30 fastighetsbolag svarade på enkäten och fördelningen blev 

följande: 17 kommunala och 13 privata fastighetsbolag. 

2.2. Tillvägagångssätt 

Vi hade inte möjligheten att undersöka hela populationen, vilket skulle varit 

samtliga privata och kommunala fastighetsbolag. Vi hade inte heller tillgång till 

något register över samtliga fastighetsbolag i Sverige vilket innebar att vi inte 

kunde få med samtliga fastighetsbolag i urvalsramen.  

Vi använde oss av en lista över de 50 största fastighetsbolagen i Sverige med 

utgångspunkt från Wredenmark (2011). Utifrån den valdes samtliga 

fastighetsbolag med undantag för fondbolag och statliga fastighetsbolag. Via 

SCB (2011) fyllde vi på med kommunala fastighetsbolag från de 50 största 

kommunerna i Sverige. Till slut fanns 18 privata och 29 kommunala 

fastighetsbolag i vår empiriska undersökning. För att få kontakt med dessa 

uppsöktes fastighetsbolagens hemsidor och i första hand den verkställande 

direktörens e-postadress och i andra hand en kontakt/info e-postadress. När 

alla e-poster till respondenterna insamlats registrerades en ny e-post, 

fastighetsekonomi@hotmail.se, där samtliga kontakter lades in.  

Vi använde en enkätundersökning med öppna och slutna frågor. På de öppna 

frågorna fick respondenterna själva skriva vad de ansåg. På de slutna frågorna 

som formulerats med olika ställningstaganden hade redan svarsalternativen 

angivits i ett standardiserat frågeformulär och ett statistiskt material erhölls 

som gjorde det lätt att hitta likheter och olikheter mellan fastighetsbolagen. 

Eftersom en enkätundersökning användes kunde vi på ett enkelt sätt skicka 

den till många respondenter spridda geografiskt. Förfarandet sparade oss tid, 

och resurser kunde läggas på andra delar av uppsatsen. Svaren på enkäten 

utgör primärdata i vår studie. 
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Vi har valt att läsa aktuell teori innan vi insamlade empiri. Detta ansågs 

nödvändigt för att kunna utreda frågeställningarna. Vi ville fastställa att tidigare 

teorier stämde överens med verkligheten, alltså om den teori som finns om 

miljö- och energieffektiva byggnader stämde överens med de svar som lämnats 

i vår undersökning. På så vis kunde vi jämföra teori och empiri och dra 

slutsatser om fastighetsbolagens synsätt gällande miljö- och energieffektiva 

byggnader. Teorin vi läst har varit vetenskapliga artiklar, böcker, tidningar och 

rapporter, vilket var sekundärdata i vår studie. 

Detta var metoden som vi ansåg vara lämpad för att hjälpa oss att insamla 

information som behövdes för att svara på frågeställningarna. 

2.3. Frågor och ställningstaganden 

Efter att respondentgruppen var färdigställd och inlagda i vår e-post 

påbörjades utformningen av frågeformuläret. Vi valde ett formulär med fyra 

ställningstaganden med svarsalternativ och fyra frågor utan svarsalternativ. 

Själva enkäten utformades i Word och bestod av följande ställningstagande 

och frågor: 

Ställningstaganden: 

 Vi har inom vårt företag kunskapen som krävs för att beställa/bygga 

energi- och miljöeffektiva byggnader. 

 Vi anser att det är lönsamt för vårt företag att uppföra byggnader som är 

energi- och miljöeffektiva. 

 Vårt företag känner till och vet vad LEED och Miljöbyggnad är för något. 

 Vi vet vad som menas med miljö- och energieffektiva byggnader. 

På ställningstagandena var svarsalternativen 1 till 5.  Där 1 var Stämmer 

mycket bra, 2 Stämmer bra, 3 Stämmer, 4 Stämmer mindre bra och 5 Stämmer 

inte alls.   

Frågor: 

 Vilken anser ni är den största ekonomiska fördelen med att bygga miljö- 

och energieffektiva byggnader? 

 Vilken anser ni är den största ekonomiska nackdelen med att bygga miljö- 

och energieffektivt? 
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 Kan ni nämna en faktor som skulle göra miljö- och energieffektiva 

byggnader ännu mer attraktiva i framtiden? 

 Vad kännetecknar en miljö- och energieffektiv byggnad enligt ert företag? 

Då utformningen av formuläret var färdigt skickades Word-dokumentet som 

en bifogad fil till alla respondenterna.  I e-posten förklarades vilka vi var och 

vilken skola vi studerade vid. En kort förklarning om vårt ärende med 

undersökningen nämndes också, nämligen att vi skrev en c-uppsats om miljö- 

och energieffektiva byggnader, och att medverkan i undersökningen var 

anonym. Två veckor efter första utskicket stängdes undersökningen och svar 

som inkom efter det förbisågs. Innan undersökningen stängdes skickade vi 

påminnelser och ringde runt för att få med så många som möjligt.  

2.4. Dataanalys 

Då vi valde att samla in materialet via en e-postenkät erhölls en mängd 

information som skulle analyseras. I resultatet strukturerades och förenklades 

insamlad information för att få en överblick över respondenternas svar. I 

diskussionen tolkades den insamlade informationen med hjälp av teorin och 

frågeställningarna i beaktande. För att göra detta sammanställdes alla svaren på 

ställningstagandena i ett Excel-ark där medelvärde och standardavvikelse 

räknades fram. Vi presenterade varje ställningstagande i en tabell där samtliga 

svar framgår och en uppdelning mellan privata och kommunala 

fastighetsbolags svar. De öppna frågorna sammanställdes så alla 

fastighetsbolagens svar redovisades var för sig på varje enskild fråga. Även här 

särskiljdes de privata och kommunala fastighetsbolagens svar. Svaren 

redovisades i punktform och där flera fastighetsbolag svarat samma framgår 

detta. 

2.5. Metodteori  

Metodiken anger tillvägagångssättet som ska användas för att samla in empiri 

om verkligheten. Den ska beskriva ansatsen som används för att söka svar på 

syfte och frågeställningar (Jacobsen 2002). 

2.5.1. Kvantitativ och kvalitativ ansats 

Vid val av metod finns två ansatser, kvalitativ och kvantitativ metod. En enkel 

beskrivning av skillnaden mellan kvantitativa och kvalitativa metoder är att 
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kvantitativa metoder går att beskriva med siffror medan kvalitativa metoder 

beskrivs med ord (Eliasson 2010 & Holme & Solvang 1997). 

Kvalitativ ansats används då kunskapen om problemet är liten och nya teorier 

ska utvecklas. Detaljerad information samlas in från ett fåtal enheter med hjälp 

av intervjuer vilket gör informationen djup, den som intervjuar känner själv 

när klarhet uppnåtts. Vid en kvalitativ intervju kan intervjuaren anpassa och 

förklara frågorna mer ingående så att inga missuppfattningar uppstår (Jacobsen 

2002 & Eliasson 2010). Forskaren fokuserar på det unika, säregna och 

eventuella avvikanden från respondenterna. Den kvalitativa metodens styrka 

finns i att den visar en helhetsbild över fenomenet (Holme & Solvang 1997).  

Alternativet till kvalitativ är kvantitativ ansats och används då kunskapen om 

problemet är stor och syftet är att testa teorier. Kvantitativa metoder är bäst 

för att mäta på bredden och från en liten grupp går det att generalisera till en 

större. Det fordras i regel information från många respondenter för att kunna 

dra inferens från materialet, dvs. generalisera.  Kvantitativa ansatsen täcker 

också in flera olika områden i en undersökning då det går att ställa frågor om 

olika förhållanden i frågeformuläret. Vanligaste sätten att samla in information 

på är genom enkät- och intervjuundersökning vilket båda består av ett 

frågeformulär. Oavsett val kan frågeformuläret bestå av öppna och/eller slutna 

frågor. Öppna frågorna låter den svarande själv formulera sina svar och på så 

vis ta med det som denne anser viktigt, öppna frågorna närmar sig alltså den 

kvalitativa metodens intervjuundersökning. Slutna frågorna har i 

frågeformuläret redan ett förutbestämt svarsalternativ vilket gör informationen 

entydig (Eliasson 2010).  

För att lyckas med en kvantitativ metod måste dess begränsningar kännas till 

så inte resultatet misstolkas. Människor har en övertro till allt som kan 

beskrivas med siffror, alltså kan forskaren eller andra utnyttja detta och 

missbruka eller feltolka resultatet. Endast för att något kan beskrivas med 

siffror betyder det inte att det är mer sant eller riktigt. Resultatet är inte heller 

samma sak som verkligheten utan visar endast vissa egenskaper hos 

fenomenet. Undersökningen sker vid en bestämd tidspunkt och förhållanden 

kan skifta snabbt varför resultaten då inte längre stämmer med verkligheten 

(Holme & Solvang 1997). 

Vid kvantitativa enkätundersökningar kan respondenterna missuppfatta frågor 

och svara på fel saker, eftersom det inte finns någon möjlighet att förklara dem 

mer ingående som vid en kvalitativ intervju. För att minska missförstånden 
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kan en pilotundersökning göras. En pilotundersökning innebär att några som 

inte ska delta i den riktiga undersökning får svara på enkäten för att sedan 

komma med synpunkter om enkätens utformning och omfattning som kanske 

missades när enkäten konstruerades (Eliasson 2010). 

2.5.2. Teori ↔ Empiri  

Enkelt uttryckt är den deduktiva vägen då teorin insamlas före empirin. Teorin 

granskas för att fastslå om den stämmer överens med verkligheten. Vissa 

förväntningar kan påverka det empiriska materialet eftersom forskaren då läst 

in sig på tidigare empiriska undersökningar och teorier. Risken finns att 

information som endast stödjer förväntningarna som byggts upp samlas in. 

Med dessa förväntningar kan eventuellt viktigt information förbises. Som 

alternativ till den deduktiva vägen finns den induktiva vägen, då inhämtas det 

empiriska materialet först för att sedan utveckla nya teorier. Den som 

undersöker tros då samla in all viktig information utan några förväntningar. 

Det ska inte spela någon roll vilken information som insamlas. Verkligheten 

ska ligga som underlag till de nya teorier som utvecklas. Svårheten ligger i att 

gå ut i verkligheten med helt öppna sinnen. Människor angränsar alltid 

information medvetet eller omedvetet (Jacobsen 2002 & Thurén 2007).  

2.5.3. Primär- och sekundärdata 

Primärdata utgörs av information som forskaren själv samlat in, där han haft 

fullständig kontroll över insamlingsprocessen (Eliasson 2010). Själva 

deltagarna i en undersökning benämns primärkällan och är alltså de som själva 

svarat på frågor eller påståenden. Deras svar utgör sedan primärdata för 

forskaren (Holme & Solvang 1997). 

Sekundärdata består av texter som skrivits av andra författare och som ofta 

har tolkats utifrån deras syften och frågeställningar. Informationen i dessa 

texter är kanske inte alltid är lämpade till sin egen forskning. Att bygga hela sin 

studie kring sekundär data är inte att rekommendera då det är svårt att hitta 

information som insamlats i samma ändamål som forskaren själv har. 

Sekundärdata kan däremot användas till att se vad andra på området har 

studerat för att få idéer till en egen studie (Eliasson 2010).  

2.5.4. Urval 

Syftet och frågeställningarna ska försöka klarlägga vilka enheter som ska ingå i 

undersökning men även vilka faktorer som ska insamlas om enheterna. 
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Samtliga enheter kallas med ett annat ord för population. För att göra ett 

sannolikhetsurval av denna population behövs en förteckning av alla enheter i 

populationen, förteckningen kan även kallas för urvalsram. Det kan vara svårt 

att sammanställa en sådan urvalsram vilket leder till att sannolikhetsurval inte 

kan genomföras. Ett alternativ då sannolikhetsurval inte kan genomföras är så 

kallade tillfällighetsurval eller bekvämlighetsurval, då väljs enheter ut som är 

lättast att få tag i. Problemen med urvalet är att de ofta inte är representativa 

och kan leda till vilseledande slutsatser om populationen. För att få ett urval 

som är mer representativt än tillfällighets- och bekvämlighetsurval kan ett 

kvoturval göras. I förväg bestäms var och när enheterna ska insamlas men 

även hur många enheter och vilka egenskaper de ska inneha. Kvoturval passar 

bäst då en god kunskap finns om populationen som ska undersökas, forskaren 

vet vilka enheter och vilka egenskaper som enheterna ska besitta för att urvalet 

ska bli representativt. (Holme & Solvang 1997).  

2.5.5. Validitet/Reliabilitet 

Validitet kan förklaras som i vilken omfattning vi verkligen undersöker det vi 

ämnar undersöka (Bjereld 2002). 

Holme & Solvang (1997) menar att validiteten är beroende av dels det vi mäter 

och om detta är klart definierat i frågeställningarna. Om informationen som 

mäts är något annat än det vi tror mäts så kommer informationen inte kunna 

svara på våra frågeställningar oberoende hur reliabel den är. Informationen 

behöver förutom reliabel vara valid och det blir den om vi mäter det vi avser 

att mäta. 

Bjereld (2002) och Holme & Solvang (1997) menar att reliabilitet är beroende 

av hur vi mäter och hur noggranna vi är vi bearbetning av informationen.  

Om mätningarna är dåligt utförda spelar det ingen roll hur valida måtten är. 

För att stärka reliabiliteten kan forskaren låta någon annan utföra samma 

mätning för att se om resultatet blir det samma. Blir resultaten samma varje 

gång har undersökning hög reliabilitet (Bjereld 2002). 
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3. Teori 

I detta kapitel kommer teori på området att tas upp. Följande teorier har beaktas: LEED, 

Miljöbyggnad, för- och nackdelar samt kännetecken med miljö- och energieffektiva 

byggnader, framtiden för miljö- och energieffektiva byggnader samt lagskillnader mellan 

privata och kommunala fastighetsbolag.  

 

Gröna byggnader kommer även fortsättningsvis vara synonymt med miljö- 

och energieffektiva byggnader. 

Lagkraven som finns gällande energianvändning för nyproduktion kommer 

här att presenteras. Siffrorna gäller beroende i vilken klimatzon i Sverige som 

byggnaden uppförs, därav de olika kraven. 

Figur 1: Energianvändning (BFS 2008:20 2008)  

Figur 2: Energianvändning 2 (BFS 2008:20 2008)  

3.1. LEED 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett 

miljöklassningssystem från USA, utvecklat av U. S Green Building Council. 

USGBC är en ideell organisation med 18 000 medlemmar och består av 

fastighetsägare, byggföretag, arkitekt- och inredningsföretag, ingenjörsfirmor, 

byggmaterialtillverkare, myndigheter och ideella organisationer. USGBC 

bildades 1993 av entreprenörer inom byggbranschen. Första versionen av 

Bostäder som har annat uppvärmningssätt än 

elvärme Klimatzon  

I  II  III  

Byggnadens specifika energianvändning [kWh 

per m2 Atemp och år]  

150  130  110  

Bostäder med elvärme Klimatzon  I  II  III  

Byggnadens specifika energianvändning  

[kWh per m2 Atemp och år]  

95  75  55  
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LEED kom år 2000. Miljöklassningssystemet LEED finns idag över hela USA 

samt 69 olika länder (Ringberg 2009). 

USGBC:s mål är att främja och påskynda utvecklingen av ett mer hållbart 

fastighetsbestånd, vilket slutligen ska öka livskvalitén hos byggnadens 

användare (U.S. Green Building Council [USGBC], 2011a). I 

miljöklassningssystemet LEED finns totalt 110 poäng som kan uppnås. 

Poängen fördelas efter: 

 Hållbara platser 26p  

 Vatteneffektivitet 10p  

 Energi och atmosfär 35p  

 Material och resurser 14p 

 Inomhusmiljö 15p  

 Innovation och design 6p 

 Regionala prioriteringar 4p   

Certifieringsnivåerna som kan nås är:  

 Certifierad 40–49 poäng  

 Silver 50-59 poäng  

 Guld 60-79 poäng   

 Platinum ≥ 80 (USGBC 2011b).  

I LEED fås en eller flera poäng inom varje bedömd kategori, poängen 

summeras sedan från samliga kategorier och ett slutbetyg erhålls. Från vilken 

kategori poängen erhålls spelar ingen roll då alla poäng är lika mycket värda 

(Glaumann et al. 2009). 

Det finns ett stort stöd för att fastighetsbranschen i Norden ska anpassa och 

utveckla en egen version av LEED. Versionen bör vara anpassad till Nordens 

speciella förhållanden. Vi kan då dra nytta av det arbete som redan gjorts i 

USA och internationellt (Rönneberg & Wallström 2009). En sak som många 

anser som positivt med LEED är att en tredje oberoende part är delaktig i 

klassningen, vilket ökar trovärdigheten (Bonde et al. 2009).  
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Att utforma en grön byggnad innebär att väga för- och nackdelar med olika 

designbeslut. LEED ger exempelvis upp till två poäng för att släppa in 

naturligt ljus inomhus för att minska efterfrågan på elektrisk belysning. Men 

mer solinstrålning kan också öka användning av luftkonditionering som ökar 

energiförbrukningen. Det ska byggas för meningens skull och inte för en i 

sammanhanget menlös poäng som inte fyller några behov i den specifika 

byggnaden (Brook 2008). 

3.2. Miljöbyggnad 

Sweden Green Building Council är en ideell förening som ägs helt av dess 

medlemmar och grundades i juni 2009. 1 januari 2011 tog SGBC över 

hanteringen av det svenska miljöklassningssystemet Miljöbyggnad, tidigare 

Miljöklassad byggnad. 2005 startade arbetet med att ta fram ett Svenskt 

miljöklassningssystem, Bygga-bo dialogens 27 företag stod bakom satsningen.  

Miljöbyggnad är framtaget av forskare i samarbete med företag i bygg- och 

fastighetsbranschen. Föreningens mål är att under 2011 bli fullvärdig medlem i 

World Green Building Council (Sweden Green Building Council [SGBC], 

2011c). 

Vid certifiering av byggnader tas hänsyn enligt SGBC (2011b) till:  

 Energi (köpt energi, effektbehov).  

 Inomhusmiljö (ljudmiljö och luftkvalitet).   

 Kemiska ämnen (i byggnaden).  

 Särskilda miljökrav. 

I vissa fall tas hänsyn till det fjärde området, särskilda miljökrav, som tillämpas 

på byggnader med ett eget VA-system (Lind et al. 2009). Certifieringsnivåerna 

inom Miljöbyggnad är:  

 Guld  

 Silver   

 Brons  

I Miljöbyggnad vägs värderingsgrunderna samman till ett betyg för hela 

byggnaden (SGBC 2011c).  
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I Miljöbyggnad sammanställs alltså inte poängen på samma sätt som i LEED. 

För att få en hög certifieringsnivå krävs att du uppfyller högt ställda krav inom 

varje kategori. En dålig egenskap kan inte ersättas med en bra egenskap, för att 

få ett bra betyg måste den dåliga egenskapen åtgärdas (Glaumann et al. 2009).  

Ytterligare en skillnad är att Miljöbyggnad godkänner byggnader som är 

byggda enligt nu gällande lagstiftning, byggnader som endast uppfyller vad 

lagen kräver. Internationella system godkänner bara byggnader som uppfyller 

högre krav än de som återfinns i gällande miljölagstiftning (Bonde et al. 2009). 

Avsaknaden av en tredje oberoende part inom Miljöbyggnad har kritiserats då 

kritikerna tycker att detta kan resultera i en lägre trovärdighet för systemet. 

Kritikerna är bland annat banker, försäkringsbolag och stat/kommun, alltså de 

som ska stimulera grönt byggande (Bonde et al. 2009). 

3.3. Åsikter om miljöklassningssystemen 

Kritik förekommer mot miljöklassningssystemen. Miljöklassningen är oviktig 

för byggnaden fyller samma funktion även utan märkningen om den uppfyller 

miljöklassningssystemens krav. Krav som exempel LEED ställer är att värna 

om resurser, minska driftkostnaderna, minska föroreningar, minska den 

globala uppvärmningen, skydda ozonlagret samt förbättra hälsan och 

produktiviteten (Schendler och Udall 2005). 

Det kostar att få en byggnad klassificerad och det krävs en del arbete, 

beställaren ska få fram/dokumentera alla uppgifter samt genomföra det som 

krävs för att bli klassad. Fortsätter denna utveckling kommer miljöklassning 

främst bli en fråga för de stora aktörerna. Det finns redan en opposition mot 

systemen, främst i USA. Där finns ett motstånd mot de olika 

miljöklassningssystemen eftersom byggarna måste anpassa sig till allt mer 

komplicerade regler. Motståndet kan vara vägen mot enklare och billigare 

miljöklassningssystem (Glaumann et al. 2009). 

Ett av syftena med SGBC är att fastighetsbranschen ska enas om ett 

gemensamt miljöklassningssystem. Det gynnar alla inblandade om ett 

gemensamt krafttag tas när det gäller miljöklassning och att 

fastighetsbranschen enas om ett gemensamt system (Denell 2009). Dessutom 

skulle detta vara gynnsamt då fastighetsmarknaden blir allt mer global (Lind et 

al. 2009).  
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Bonde et al. (2009) tillägger dock att detta resulterar i en viss skevhet när ett 

och samma system används för att bedöma byggnaders miljöprestanda i olika 

länder, där olika lagar följs. 

3.4. Vad kännetecknar en miljö- och energieffektiv byggnad? 

Trots att det gått ett årtionde sedan begreppet ”gröna byggnader” infördes på 

kommersiella fastighetsmarknaden är tanken fortfarande lite av ett mysterium 

för vissa chefer (Kozlowski 2003). 

Oklarhet råder fortfarande om vad som gör en grön byggnad ”grön” och 

definitionerna varierar, Nalewaik och Venters (2009) anser att det är en 

byggnad som är certifierad enligt LEED medan Miller och Boys (2008) menar 

att det är en byggnad som reducerar koldioxidutsläppen. Lind et al. (2009) 

styrker oklarheten att det är svårt att få tydliga svar på vad en ”grön byggnad” 

är, länder har olika bedömningskriterier och en grön byggnad i Sverige är 

nödvändigtvis inte en grön byggnad i USA.  

Angående bedömningskriterierna i miljöklassningen beror mycket på i vilket 

land vi befinner oss i. I Sverige är vattenförbrukning inte särskilt högt 

prioriterat vilket det är i andra länder där vatten är en bristvara. I Sverige ser vi 

mer till värmeisolering på grund av vårt kalla klimat. Det finns många exempel 

på skillnader länder emellan och vi måste inse att miljöklassning skiljer sig åt 

(Eriksson 2009). 

Även om det råder oklarhet om definition på en grön byggnad finns en viss 

enighet om egenskaper den bör besitta: energieffektivitet, bra inomhusklimat 

och god termisk komfort. Var och en av dessa egenskaper måste vara betydligt 

bättre än i en konventionell byggnad (Kozlowski 2003).  I allmänhet brukar 

också en grön byggnad betyda att det använts hållbara metoder och material i 

konstruktionen (Wiley et al. 2010). 

En grön byggnad ska anses som grön om den är klassad av ett 

miljöklassningssystem. Om miljöklassning inte är utfört skall en byggnad anses 

grön ifall den erkänts som ”grön” av media eller det omgivande samhället 

(Davies 2006). Exempel på miljöklassningssystem är Miljöbyggnad, LEED och 

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment 

Method) (Bonde et al 2009).  

I ett större perspektiv anser Lind et al. (2009) att grönt byggande och grön 

förvaltning innebär: 
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 Beakta långsiktiga miljö- och energifrågor, tänka på ökad 

temperaturhöjning och högre vattennivåer. 

 Vackra och funktionella byggnader kan faktiskt vara klimatsmarta.  

 Redan i planeringsstadiet fundera över materialval och betydelsen för 

byggnadens energiåtgång. 

 Utveckla, implementera och förvalta tekniska system för effektiv 

produktion, distribution och konsumtion av värme och kyla.  

 Utveckla hyreskontrakten.  

 Optimera belysning. 

3.5. Fördelar med miljö- och energieffektiva byggnader 

Enligt Lockwood (2006) har 100-tals studier gjorts som påvisar att finansiella 

fördelar kan uppnås genom att bygga miljö- och energieffektivt.   

Tydligaste fördelen anses vara att kostnaderna för uppvärmning och 

varmvatten minskar när företagen väljer att uppföra miljö- och energieffektiva 

byggnader (Nalewaik & Venters 2009, Edwards 2003, Fuerst & McAllister 

2011 & Lockwood 2006).  

Kostnaden för att bygga en byggnad som uppfyller grundläggande 

certifieringen enligt LEED är endast 1-2 % större än standardhusen. 

Investeringen betalar igen sig själv genom minskningen av energikostnaderna 

(Miller et al. 2008 & Holowka 2007). Barlett och Howard (2000) menar också 

att många tycks överdriva merkostnaden med att bygga grönt samt att 

besparningsförmågan underskattas. 

Desto tidigare planeringen för att bygga grönt görs i projektet, desto mindre 

blir merkostnaderna för byggandet. Kostnaden för att bygga grönt har minskat 

senaste fem åren (år 1999-2003), då fler och fler byggt gröna byggnader. 

Minskade kostnader har upptäckts bland annat i Portland och Seattle där 

erfarenheten av att bygga grönt blivit större (Kats 2003).   

Inomhusklimatet som råder i en grön byggnad är bättre än i en konventionell 

byggnad, vilket leder till en ökad produktivitet och bättre hälsa för de som 

vistas i byggnaden (Edwards 2003, Eichholtz et al. 2010, Miller et al. 2008, 

Lockwood 2006 & Ries et al. 2006). Produktiviteten och hälsan ökar 
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dramatiskt, hela 40-60 % färre får en förkylning, influensa eller astma i dessa 

byggnader (Holowka 2007). 

En studie indikerar att relationen mellan gröna byggnader och ökad 

produktivitet är positiv men en bidragande faktor kan vara just miljöombytet 

från en lokal till en annan och inte endast det goda klimatet (Singh et al. 2010). 

Marknadsfördelar kan uppnås genom att bygga grönt då företaget intar en ny 

ställning med nya värderingar om deras eget miljöansvar (Nalewaik & Venters 

2009, Edwards 2003 & Fuerst & McAllister 2011 ). Företagen kan då även 

anses som mer ansvarsfulla gentemot samhället (Eichholtz et al. 2010). 

För att genomföra en noggrann analys vid ett nybyggnadsprojekt måste 

fördelarna över hela livscykeln beaktas och inte endast kortsiktiga fördelar. 

Genom att uppföra gröna byggnader kan besparingar nås genom att 

livscykelkostnaderna minskar vilket gör gröna byggnader intressanta för 

ägarna. (Nalewaik & Venters 2009).  

Nedan finns ett schema som försöker förklara relationen mellan egenskaperna 

en grön byggnad besitter och ekonomiska fördelar som kan uppnås: 

Figur 3: Ekonomiska fördelar med gröna byggnader (Lorenz et al. 2007, s 

133).  
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3.6.  Nackdelar med miljö- och energieffektiva byggnader 

Edwards (2003) ställer sig frågande till följande angående gröna byggnader: 

 Kommer den gröna byggnaden att leverera som planerat? 

 Är merkostnaden för att bygga grönt acceptabel?  

 Är tekniska lösningarna pålitliga? 

Kunskapen för att bygga grönt har funnits i årtionden, men har inte används 

då det inte funnits någon ekonomisk lönsamhet (Brick 2003 refererad i Bonde 

et al. 2009).  

Den allmänna uppfattningen är att det finns en merkostnad att uppföra gröna 

byggnader då tekniken fortfarande är relativt ny och tekniklösningarna sällan 

massproduceras. Samtidigt är byggbolagen inte helt bekväma i det nya sättet 

att bygga vilket kan medföra extra kostnader (Nalewaik & Venters 2009).  

På svenska marknaden indikerar studier att efterfrågan finns och att 

hyresgäster gärna satsar på miljö- och energieffektiva byggnader men att de 

hamnar i bakgrunden då det till slut handlar om läge och hyra (Lind et al. 

2009).  De primära kraven, läge och hyra, medför att företag ofta i slutet av en 

hyresförhandling väljer bort tidigare ställda miljökrav. I dagens situation är 

utbudet av miljöklassade byggnader mindre än utbudet av traditionella 

byggnader. En hyresgäst kan få svårt att hitta gröna lokaler där de vill hyra, på 

grund av att det helt enkelt inte finns några. Problemet skulle minskas om 

utbudet av miljöklassade byggnader ökade (Bonde et al. 2009).  

Hyresgästerna är inte beredda att betala högre hyror för gröna kontorslokaler 

om andra billigare lokaler finns i närområdet (Shiers 2000). För att ett pris ska 

kunna sättas på gröna byggnader anser Miller et al. (2008) att 

miljöklassningssystemen måste ta större hänsyn till energiförbrukning, 

livscykelkostnader och byggnadens produktivitet.  

3.7. Framtiden för miljö- och energieffektiva byggnader 

I framtiden förväntas att lagstiftningen kommer stramas åt med hårdare regler 

på samtliga plan när det gäller miljön: såväl globalt, nationellt och lokalt 

(Fuerst & McAllister 2011). Det har diskuterats om att det i framtiden 

kommer stiftas lagar och förordningar som kommer styra fastighetsbranschen 

mot mer miljö- och energieffektiva byggnader. Reglerna kommer att utformas 
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så det inte räcker att fokusera på miljöfrågorna vid nyproduktion, utan hänsyn 

måste även tas till det äldre beståndet (Denell 2009). 

Genom att nyproducera eller anpassa sitt fastighetsbestånd så byggnaderna blir 

gröna kan företagen slippa framtida risker. Gröna byggnader ligger i framkant 

gällande miljö- och energihänseende vilket innebär att de kanske redan 

uppfyller framtida krav (Lind et al. 2009).  

Faktorer som i framtiden kan öka miljöanpassningen av befintliga byggnader 

är skattelättnader och fördelaktigare finansiering. Dessa två faktorer gör det 

mer attraktivt att anpassa befintliga beståndet miljömässigt och det är där som 

de stora miljövinsterna kan göras (Bonde et al. 2009). Adeyeye et al. (2007) 

anser att skattelättnader skulle motivera fastighetsbranschen att genomföra 

energibesparande åtgärder gällande både nyproduktion och befintliga bestånd.  

Ekonomiska incitament är viktigt för utvecklingen av miljö- och 

energieffektiva byggnader. Det är viktigt att miljö- och energieffektivitet blir 

lönsamt för alla parter: såväl byggbolag, fastighetsbolag och hyresgäster. En 

viktig drivkraft är att miljö- och energieffektivitet förknippas med ekonomisk 

framgång (Olsson 2010). 

Två alternativa styrmedel som diskuterades på miljömötet i Kyoto är handel 

med gröna certifikat och handel med utsläppsrätter för växthusgaser. Det finns 

en möjlighet att dessa två alternativ ersätter subventioner och energiskatterna 

på grund av allt mer internationella samarbeten. Dock är energiskatter och 

subventioner än så länge viktiga styrmedel i Sverige för att uppnå miljömålen 

(Larsson et al. 2003).  

Istället för att ge subventioner är det är bättre att höja momsen på el, fossila 

bränslen och fjärrvärme för att minska energiförbrukningen i Sverige. Genom 

att höja momsen väljer hushållen de billigaste och mest energibesparande 

åtgärderna och inte åtgärder som ger mest bidrag. Med höjda energipriser blir 

det mer lönsamt att energieffektivisera då energibesparingsåtgärder inte är 

gratis (Fridolfsson och Tangerås 2009). 

För att fastighetsbranschen ska bli mer miljö- och energieffektiv bör det finnas 

flera ekonomiska incitament. Eftersom det medför en merkostnad att bygga 

grönt bör denna merkostnad ersättas med en framtida lönsamhet. Fördelarna 

med miljö- och energieffektiva byggnader måste förmedlas till hyresgästerna, 

då kan fastighetsbolagen troligen ta ut en högre hyra. Betalar hyresgästerna lite 

högre hyra så kan fastighetsbolagen bygga miljö- och energieffektivt i större 
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Hyresgäster: Vi vill ha 
hållbara byggnader 

men det finns för litet 
utbud

Konstruktörer: Vi kan 
bygga hållbara 
byggnader men 

utvecklarna efterfrågar 
inte det

Utvecklare: Vi kan 
efterfråga hållbara 

byggnader men 
investerarna betalar 

inte för det

Investerare: Vi kan 
finansiera hållbara 
byggnader men det 

finns ingen efterfrågan 
för det

utsträckning. Denna situation kallas för ”Circle of blame”, att alla i 

fastighetsbranschen skyller på varandra. Konstruktörerna säger att de kan 

bygga miljöeffektivt men att det inte beställs av fastighetsutvecklarna. 

Fastighetsutvecklarna säger att de skulle kunna beställa miljö- och 

energieffektiva byggnader men att de inte får betalt för den extra kostnaden de 

lägger från fastighetsinvesterarna. Fastighetsinvesterarna säger att de kan 

investera i miljöeffektiva byggnader men att de inte efterfrågas av 

hyresgästerna. Hyresgäster å sin sida menar att de gärna vill hyra miljöeffektiva 

byggnader men att utbudet är för litet (Myers et al. 2007). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figur 4:”Circle of blame” (Myers et al. 2007, s 4)  

Ett motiv för att öka efterfrågan på miljöeffektiva byggnader är att 

hyresgästerna själva står för driftkostnaderna och i gengäld får en lägre 

bashyra. Det finns exempel där hyresgästen står för alla driftkostnader och för 

detta får de en lägre bashyra. När hyresvärden investerar så att 

driftkostnaderna kan sänkas för hyresgästen kan bashyran höjas (Wiley et al. 

2010). 

I Sverige saknas belöningar med sänkta bashyror, belöningarna skulle annars 

kunna öka miljö- och energibesparingar i de befintliga fastighetsbestånden. 

Hyreskontrakten är ett problem, i Sverige står oftast hyresvärden för drift- och 

underhållskostnader vilket inkluderar hyresgästens förbrukning av värme och 

kyla. Detta medför att hyresgästerna inte har samma ekonomiska skäl att 
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efterfråga energieffektiva lokaler då de inte betalar för sin egen energi- och 

vattenförbrukning (Bonde et al. 2009).   

Sandgärde och Van Der Schaaf (2009) menar att det ligger då i hyresvärdens 

intresse att vara energieffektiv.  

Om hyresgästen själv skulle stå för dessa kostnader så skulle de efterfråga en 

lokal med låg förbrukning.  Ett sätt att lösa detta problem är med så kallade 

gröna hyreskontrakt.  

Ett grönt hyreskontrakt kan medföra: 

 Båda parterna arbetar för att byggnaden ska få en hög miljöklassning. 

 Energiförbrukningen mäts separat. 

 Gemensam plan för hur energiförbrukningen ska minskas. 

 Skapas en gemensam arbetsgrupp med ansvar att genomföra detta. 

 Finns en tydlig konfliktlösningsmekanism. 

Ett problem som kan uppstå och som måste lösas är att parterna inte ska lägga 

kostnaderna på varandra (Lind et al. 2009). 

3.8. Lagskillnader privata och kommunala fastighetsbolag 

Skillnaden mellan privata och kommunala fastighetsbolag har minskat genom 

att Lag om allmännyttiga bostadsföretag (SFS 2002:102) upphörde 1 januari 

2011 och ersattes av lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (SFS 

2010:879).  

I 1 kap 1§ Lag om allmännyttiga bostadsföretag framgår följande: Med ett 

allmännyttigt bostadsföretag menas ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller 

en stiftelse som drivs utan vinstsyfte, i sin verksamhet huvudsakligen förvaltar 

fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt och är godkänt som 

allmännyttigt bostadsföretag (SFS 2002:102). 

I 1 kap 2§ Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag står det att ett 

allmännyttigt kommunalt bostadsaktiebolag ska bedriva verksamheten enligt 

affärsmässiga principer trots 2 kap. 7 § och 8 kap. 3 c § Kommunallagen (SFS 

2010:879). I Kommunallagen 2 kap 7 § framgår att kommuner och landsting 

får bedriva näringsverksamhet om den drivs utan vinstsyfte och i 8 kap 3 c § 

står det att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än att det 
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svarar för mer än kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 

tillhandahåller (SFS 1991:900).  Den nya lagen är ett tydligt avsteg från 

kommunallagens självkostnadsprincip och förbud mot att driva företag i 

vinstsyfte eftersom den nu antyder att kommunala bostadsbolagen ska bedriva 

verksamheten enligt affärsmässiga principer (Nielsen 2011 & SFS 2010:879).   

Som vi ser finns en skillnad mellan den äldre och nya lagen. Från att 

kommunala fastighetsbolag skulle drivas utan vinstsyfte till att drivas enligt 

affärsmässiga principer. Genom gamla lagen fick kommunala fastighetsbolag 

inte agera vinstmaximerande och var förhindrade att agera som ett privat 

vinstdrivande fastighetsbolag. Synen på vinst var då en åtskiljande faktor 

mellan privata och kommunala fastighetsbolag (Collin et al. 2009).  

Nya lagen påverkar också kommunens roll som fastighetsägare, relationen 

mellan kommun och fastighetsbolag samt möjligheten att använda 

fastighetsbolagen till att förse invånarna med bostäder. Nu måste kommunala 

fastighetsbolag ha en marknadsmässig avkastning, detta gör att de måste se 

över sin verksamhet så att den stämmer överrens med nya lagen (Henningsson 

2011).  

För att nå marknadsmässig avkastning måste kommunerna ha genomarbetade 

planer för hur lönsamhetskraven ska uppnås innan de nyproducerar eller 

renoverar. Skulle inte hänsyn tas till lönsamheten agerar de inte affärsmässigt. 

Syftet är att det ska bli en rättvis konkurrens mellan privata och kommunala 

fastighetsbolag (Lundström & Nordlund 2011).  
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4. Resultat  

I detta kapitel kommer resultatet av enkätundersökningen att redovisas. Först kommer det 

statistiska materialet från de fyra ställningstagandena att redovisas i tabeller och 

punktlistor. Efter ställningstagandena kommer redovisningen av de fyra öppna frågorna. Då 

en av frågeställningarna var om det fanns skillnader mellan privata och kommunala 

fastighetsbolag har vi valt att redovisa de olika bolagstyperna separat i tabeller och text för 

tydlighetens skull. 

 

30 av 47 respondenter besvarade enkäten och fördelningen av de svarande var: 

13 privata och 17 kommunala fastighetsbolag.  

4.1. Vi har inom vårt företag kunskapen som krävs för att 
beställa/bygga miljö- och energieffektiva byggnader. 

 

 Av de privata fastighetsbolagen var det 70 % som ansåg att det stämde 

mycket bra och resterande 30 % ansåg att det stämde bra. Samtliga av de 

privata fastighetsbolagen menade att de hade kunskapen som krävdes.  

 40 % av de kommunala fastighetsbolagen svarade att det stämde mycket 

bra medan 94 % ansåg att de hade kunskapen som krävdes. Det var ett 

kommunalt fastighetsbolag som svarade att det stämde mindre bra.  

 Endast 4 % av alla respondenter ansåg att de inte hade kunskapen som 

krävs för att beställa miljö- och energieffektiva byggnader medan hela 96 % 

ansåg sig besitta denna kunskap.  
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4.2. Vi anser att det är lönsamt för vårt företag att uppföra byggnader 
som är miljö- och energieffektiva. 

 

 Samtliga privata fastighetsbolag svarade att det är lönsamt att uppföra 

energi- och miljöeffektiva byggnader.  70 % svarade att det stämde mycket 

bra. 

 94 % av de kommunala fastighetsbolagen svarade att det är lönsamt medan 

6 % ansåg att det inte alls stämde. 35 % ansåg att det stämde mycket bra.  

 96 % av alla respondenter höll med och menade att ställningstagandet om 

att det är lönsamt att uppföra energi- och miljöeffektiva byggnader stämde. 

Endast 4 % ansåg att det inte alls stämde. 

4.3. Vi vet vad som menas med miljö- och energieffektiva byggnader. 

 

 92 % av de privata fastighetsbolagen svarade att det stämde mycket bra 

och ett fastighetsbolag ansåg att det stämde bra. 
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 47 % av de kommunala fastighetsbolagen svarade att det stämde mycket 

bra och 94 % ansåg att de visste vad som menas med energi- och 

miljöeffektiva byggnader. Ett fastighetsbolag ansåg att det stämde mindre 

bra. 

 96 % av samtliga fastighetsbolag ansåg att det stämde medan ca 4 % ansåg 

att det stämde mindre bra eller inte alls.  

4.4. Vårt företag känner till LEED och Miljöbyggnad 

 

 Av de privata fastighetsbolagen ansåg 92 % att det stämde mycket bra och 

8 % svarade att det stämde.  

 52 % av de kommunala svarade att det stämde mycket bra och av samtliga 

kommunala fastighetsbolag ansåg 88 % att de kände till LEED och 

Miljöbyggnad. 12 % av de kommunala fastighetsbolagen kände inte till 

LEED och Miljöbyggnad. 

 93 % av alla fastighetsbolagen ansåg att ställningstagandet stämde och 7 % 

ansåg att det inte stämde.  

4.5. Fördelar med miljö- och energieffektiva byggnader 

Privata fastighetsbolag 

7 tog upp lägre driftkostnader som en ekonomisk fördel med miljö- och 

energieffektiva byggnader. Ett fastighetsbolag utöver dessa 7 nämnde lägre 

energikostnader som en fördel. Ett av fastighetsbolagen nämnde att lägre 

driftkostnader leder till ökad konkurrenskraft som i sin tur leder till en ökad 

vinst.   
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4 nämner att de kan ta ut en högre hyra.  

3 ansåg att efterfrågan är stor vilket gör det lättare att fylla byggnaderna med 

hyresgäster. Ett av fastighetsbolagen säger att en fastighet med en 

miljöstämpel innebär en attraktiv plats för framtida hyresgäster. 

2 menade att nöjdare kunder är en fördel, det goda inomhusklimatet är en av 

anledningarna till att de blir nöjdare. Ett av fastighetsbolagen nämner att 

nöjdare kunder är villiga att betala mer i hyra vilket även påverkar 

fastighetsvärdet positivt.  

2 nämner kontrollerad materialanvändning som en fördel. Ett av 

fastighetsbolagen utvecklar resonemanget: Koll på inbyggt material är bra vid 

sanering av något ämne i framtiden, ämnet kan då lätt lokaliseras i byggnaden 

och detta bidrar till lägre kostnader.  

Övriga svar från privata fastighetsbolag: 

 Leder till en produkt med långsiktigt hållbara lösningar vilket leder till ett 

bra förvaltningsobjekt. 

 Fastighetsvärdena påverkas negativt i framtiden om vi inte bygger miljö- 

och energieffektivt.  

 Kostnaden är marginellt högre jämfört med att bygga konventionellt om 

man är en bra beställare. 

 Det spar pengar och värnar om vår miljö. 

Kommunala fastighetsbolag 

8 svarade lägre driftkostnader som en fördel. 2 av fastighetsbolagen nämnde 

att det sker långsiktigt. Ett annat fastighetsbolag sa att investeringarna, i och 

med lägre kostnaderna, betalar sig i den långa förvaltningsfasen. Ett av 

fastighetsbolagen utvecklade resonemanget av lägre driftkostnader till att de 

sänker kostnaderna för värme, vatten och el.  

3 ansåg bättre inomhusklimat. En utvecklar till att det blir en fördel för dem 

som befinner sig i byggnaden. 

3 nämner långsiktigt hållbara byggnader. En utvecklar till att allt fler sätter 

värde på en hållbar, miljöeffektivt byggnad. 
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3 säger att fastighetsvärdet blir högre eller att värdet åtminstone består. Ett av 

dessa 3 fastighetsbolag säger också att de får en bättre kontroll över framtida 

kostnadsbild och värde. 

Övriga svar från kommunala fastighetsbolag: 

 Långsiktigt lönsamt då byggnaderna ska stå i minst 50 år och 

energipriserna kommer förmodligen att gå upp i framtiden. 

 Kostar inte så mycket mer, bra affär om det görs på rätt sätt till rätt 

kostnad. 

 Kan sänka energiförbrukning, enligt vissa med 20 % på 16 år. 

 Bra för miljön. 

 Konkurrensfördelar uppnås, varumärket stärks. 

4.6. Nackdelar med miljö- och energieffektiva byggnader 

Privata fastighetsbolag 

7 svarade kostnaden som största nackdelen för att bygga miljö- och 

energieffektivt. Kostnaderna som nämndes i svaren var produktions-, 

investerings- och initialkostnader.  Ett fastighetsbolag ansåg att tekniken inom 

energieffektivisering förändras kontinuerligt vilket gör att kostnaden för att 

byta eller anpassa äldre teknik ofta blir dyr. Andra respondenter nämnde att 

det är alldeles för dyrt att uppföra hus med hög teknisk standard eftersom 

lösningarna ofta är dyra. 

Övriga svar från privata fastighetsbolag: 

 Krävande både administrativt och kompetensmässigt att bygga miljö- och 

energieffektivt. 

 Avvägningen mellan vad som är effektivt och vad som är ekonomi, till 

vilken grad lönar det sig att miljö- och energieffektivisera. 

 Finns inte några nackdelar med miljö- och energieffektiva byggnader. 

Kommunala fastighetsbolag  

12 av 17 ansåg att kostnaden var största nackdelen. Kostnader som nämndes i 

svaren var service-, byggnads-, investerings-, initial-, omställnings- och 

produktionskostnader.  



33 

 

Övriga svar från kommunala fastighetsbolag: 

 Risken för att ny teknik krånglar. 

 Svårt i LOU (Lag om offentlig upphandling)- upphandling där lägsta pris 

vinner och driftskostnader och miljö sällan utvärderas.  

 Dålig avkastning på kortare sikt. 

 Högre krav på kompetensen hos både beställare och utförare.  

 Finns inga nackdelar med miljö- och energieffektiva byggnader. 

4.7. Framtiden för miljö – och energieffektiva byggnader 

Privata fastighetsbolag 

2 ansåg att skattemässiga fördelar skulle göra miljö- och energieffektiva 

byggnader mer attraktiva i framtiden.  

3 svarade att en ökad efterfrågan på miljö- och energieffektiva byggnader 

skulle göra det mer attraktivt. 

2 menade att högre hyror kan vara en faktor som skulle göra det mer 

attraktivt. 

Ett fastighetsbolag ansåg att det redan nu är hållbart och ekonomiskt samtidigt 

som ett annat inte nämnde någon faktor som skulle göra det mer attraktivt 

utan menade att alla byggnader i framtiden kommer vara energieffektiva. 

Övriga svar från privata fastighetsbolag: 

 Större genomslag för miljöklassning. 

 Att fastighetsvärderingarna tog hänsyn till miljö- och energieffektiviteten. 

 Lägre räntor desto bättre prestanda. 

 Lägre investeringskostnader. 

 Behovet av köpt energi. 

 Självkostnadsdebitering av all energiförbrukning. 
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Kommunala fastighetsbolag 

2 svarade att skattereduktioner skulle vara en faktor som gjorde det mer 

attraktivt.  

2 ansåg att någon form av bidrag för energi- och miljöeffektiva byggnader 

skulle leda till att det blir mer attraktivt.  

2 påpekade att om efterfrågan ökade på miljövänliga byggnader skulle det 

byggas fler sådana byggnader.  

2 menade att om energipriser ökade skulle det bli mer attraktivt att bygga 

miljö- och energieffektivt.  

Ett fastighetsbolag ansåg att kunderna blir mer medvetna och vikten att inte 

vara en belastning för miljön vilket är en faktor som är attraktiv. En annan 

påpekar att en klimatrelaterad ”katastrof” i vår omedelbara närhet kan öka 

människor medvetande. 

Övriga svar från kommunala fastighetsbolag: 

 Lägre försäkringspremier, räntekostnader och skärpta byggregler. 

 Omprioriteringar kommer att ske som gynnar det hållbara. 

 Totalimplementering av individuell mätning och debitering. 

4.8. Vad fastighetsbolagen anser som miljö – och energieffektivt 

Privata fastighetsbolag 

7 nämner att det är när byggnaden har låg energiförbrukning. 2 av dessa säger 

även att byggnaden ska ha låg miljöpåverkan. Ett utvecklar den låga 

energiförbrukningen till att de ska förbruka 45-60 kWh/kvm, jämfört med 

boverkets regler som ligger på 110 kWh/kvm och Green Building som ligger 

på 82 kWh/kvm. En annan nämner hur viktigt det är med skötseln för att 

uppnå lägre energiförbrukning.  

5 tar upp materialvalet. Ett säger att information om använt material är viktigt. 

Ett annat säger att det ska vara material som inte behöver underhållas så ofta. 

4 nämner fördelen med långsiktiga material som har låg miljöpåverkan.  



35 

 

5 framhävde hur viktigt det är med tekniken i byggnaden. Bra installationer 

gällande värme, kyla och ventilation.  Robusta installationssystem som ger rena 

och friska hus som leder till låga underhållskostnader.  

Flera svarade att de arbetar med miljöklassningen, ett fastighetsbolag använde 

sig av Miljöbyggnad, ett annat med BREEAM med en ytterligare kontroll och 

kvalitetssäkrad projektledning för att sedan använda gröna hyreskontrakt i 

förvaltningsskedet. Ett tredje sa att de använder miljöklassning av en hög 

valör. 

2 nämner smidiga lokalanpassningar. Minimera omfattningen på ombyggnader 

när de anpassar lokalen för en ny hyresgäst och där de kan bibehålla inbyggt 

material i ombyggnaden.  

2 nämner hur viktigt det är med avfallsrutiner och källsortering.  

Övriga svar från privata fastighetsbolag: 

 Hög komfort och profilskapande 

 Hur fastigheten är byggd, gröna tak och fuktperspektivet 

 Krav som är betydligt högre än vad myndigheterna ställer.   

 Duschutrymme i fastigheten, cykelparkering, ekologiska restauranger i 

området samt möjlighet till kollektivtrafik. 

 God akustik, bra ljusåtervinning 

 Tilluft: att välja luftburna istället för vattenburna system,  

 Luftvärmeväxlare, solfångare, individuella mätare, avloppsvärmeväxlare, 

vattensnåla dusch munstycken, termodynamisk styrning och bergvärme 

Kommunala fastighetsbolag 

11 svarade att det är när byggnaden har låg energiförbrukning. Resonemang 

fördes kring förbrukning kWh/kvm och år samt att kraven vid nyproduktion 

var 75 kWh/m2. Andra nämnde att det en låg andel köpt el, och att dessa 

byggnader istället använder energi från förnyelsebara energikällor. Några 

fastighetsbolag framhöll minskad värme, vatten och elförbrukning under hela 

livscykeln. Till sist nämndes att energianvändningen skulle motsvara 

standarden för passivhus. 
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11 menade att de kollar på materialval. Svaren tog upp kontroll på inbyggt 

material, materialval som uppfyller byggd miljö samt materialutformning som 

leder till lägsta möjliga livscykelkostnad. Även att hållbara och miljövänliga 

material ska användas som är fria från hälsofarliga och svårnedbrytbara ämnen. 

Försöka få bort byggmaterial som innehåller skadliga ämnen nämnde ett annat 

fastighetsbolag. Slutligen nämndes deklarering av byggnadsmaterial. 

Flera nämnde i svaren att de kollar på tekniska installationer. Här ibland fanns 

resonemang om bra och värmeisolerande skalskydd, ventilation med 

värmeåtervinning, fuktsäkra konstruktioner, individuell mätning samt 

debitering av värme och varmvatten. Följande nämndes som bör tänkas på: 

köldbryggor, lufttätheten samt vissa inslag av fjärrvärme. Ett fastighetsbolag 

nämnde att LCC (Life Cycle Cost) ska räknas på alla byggnadens system och 

där primärenergibegreppet använts vid val av värmekälla. 

Övriga svar från kommunala fastighetsbolag: 

 Gärna någon form av miljöcertifiering.  

 Ligga under de normer som finns. 

 God driftekonomi till minsta miljö- och klimatbelastning.  

 Tittar på helheten; energi, miljö och ekonomi. 
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5. Diskussion 

Nedan kommer en kort sammanställning av resultaten som framkommit i 

enkätundersökningen. Därefter presenteras slutsatsen och till sist avslutas uppsatsen med en 

diskussion om: fördelar, nackdelar samt framtiden för miljö- och energieffektiva byggnader 

utifrån respondenternas svar och teori på området. 

 

5.1. Resultatsammanställning 

 

100 % av de privata och 93 % av de kommunala fastighetsbolagen ställde sig 

positiva till våra ställningstaganden och ansåg att de stämde överens med deras 

företag. Fastighetsbolagen valde alltså något av svarsalternativen 1-3. På öppna 

frågorna indikerar resultaten att största fördelen var lägre driftskostnader. 

Största nackdelen var osäkerheten kring merkostnaden för att uppföra miljö- 

och energieffektiva byggnader. För att det i framtiden ska byggas fler miljö- 

och energieffektiva byggnader togs följande aspekter upp: ekonomiska 

incitament, individuell mätning och debitering samt dyrare energipriser. Mest 

kännetecknande för dessa byggnader enligt fastighetsbolagen var en låg 

energiförbrukning. 

5.2. Slutsats 

Slutsatsen av uppsatsen är att privata och kommunala fastighetsbolags syn på 

miljö- och energieffektiva byggnader är relativt lika. Vi har kommit fram till 

detta genom enkätundersökningen som åskådliggjort vilken syn 

fastighetsbolagen har på olika aspekter gällande miljö- och energieffektiva 

byggnader. Synsätten skiljer sig lite åt men överlag finns en gemensam syn på 

vad miljö- och energieffektiva fastigheter är för något. Denna gemensamma 

syn stämmer också till stora delar överens med det synsätt som utlästs i vår 

teoretiska studie. Skillnaden var att kommunala fastighetsbolag har ett mer 
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långsiktigt förhållningssätt jämfört med privata fastighetsbolag som har vinsten 

som överställt mål.  

5.3. Fördelar med miljö- och energieffektiva byggnader 

I undersökningen framgick att fastighetsbolagen ansåg att det var lägre 

driftkostnader som var största fördelen. Vilket kan förklaras av att 

fastighetsbolagen arbetar hårt med att sänka driftskostnaderna eftersom de är 

en stor kostnadspost i verksamheten. Finns möjligheten att sänka 

driftskostnaderna genom att bygga miljö- och energieffektivt blir det naturligt 

en fördel. Fastighetsbolagens tankar stämmer även överens med teorin som 

finns på området.  I ett större sammanhang är detta en av de viktigaste 

faktorerna för att minska byggnadernas miljöpåverkan, alltså att byggnaderna 

minskar energianvändning och därmed även koldioxidutsläppen.  

Likheter finns mellan privata och kommunala fastighetsbolag och båda menar 

att miljö- och energieffektiva byggnader har bättre inomhusklimat. Flera 

respondenter ansåg att inomhusklimatet var en naturlig fördel då miljö- och 

energieffektiva byggnader ofta har moderna kyl-, värme- och 

ventilationsanläggningar. Holowka (2007) anser att bättre inomhusklimat gör 

hyresgästerna friskare och mer produktiva. Intressant är att ingen av 

respondenterna utvecklade svaren att bättre inomhusklimat leder till bättre 

hälsa och produktivitet. Respondenterna kan ha tagit kopplingen för givet och 

därför inte nämnt den, annars finns en möjlighet att de inte känner till detta. 

Få studier har gjorts som förklarar hur mycket produktiviteten ökar i miljö- 

och energieffektiva byggnader jämfört med konventionella. 

Förutom ovan nämnda likheter finns vissa skillnaderna mellan privata och 

kommunala fastighetsbolag. Kommunala fastighetsbolag har i större 

utsträckning nämnt att miljö- och energieffektiva byggnader är långsiktigt 

hållbara. Hållbara byggnader är viktigt då befintliga fastighetsstocken är i stora 

behov av energieffektiviseringar och har alltså varit mindre hållbara. Andra 

aspekter som endast kommunala fastighetsbolag tog upp var 

konkurrensfördelar och ett stärkt varumärke. Nalewaik och Venters (2009) 

och Edwards (2003) anser att marknadsfördelar kan uppnås genom ett ökat 

miljöansvar.  Vi anser att kommunala fastighetsbolag vill föregå med gott 

exempel, det kan vara ett sätt för att locka till sig invånare till kommunen.  

Kommunala fastighetsbolag ser till vad som är bäst för samhället genom ett 

stort miljöansvar men har även ett långsiktigt mål med verksamheten. 
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Kommunala fastighetsbolag har ett större intresse i en långsiktig förvaltning 

jämfört med privata fastighetsbolag enligt oss.  

Flera privata fastighetsbolag ansåg att efterfrågan är stor för miljö- och 

energieffektiva byggnader och dem är lättare att hyra ut jämfört med 

konventionella byggnader. Det verkar vara så att privata fastighetsbolag ser 

miljö- och energieffektiva byggnader som ett sätt att öka uthyrningsgraden. 

Intressant i sammanhanget är att det i teorin inte klart framgått att det finns en 

sådan efterfrågan på miljö- och energieffektiva byggnader som gör dem lättare 

att hyra ut. Snarare tvärtom att konventionella byggnader är lättare att hyra ut 

på grund av lägre hyra då läget är samma. En annan aspekt som poängterades 

var att miljö- och energieffektiva byggnader har nöjdare kunder vilket leder till 

möjligheten att ta ut högre hyra. Intressant då tidigare studier inte indikerat att 

miljö- och energieffektiva byggnader har nöjdare kunder vilket skulle kunna 

leda till en högre hyra. Här anser vi att bra marknadsföring av miljö- och 

energieffektiva byggnaders fördelar skulle öka efterfrågan och möjligheten att 

få hyresgästerna att betala en högre hyra. Kan fastighetsbolagen ta ut en högre 

hyra för miljö- och energieffektiva fastigheter samtidigt som driftskostnaderna 

minskar anser vi att anledningen till att bygga traditionella byggnader minskar.  

5.4. Nackdelar med miljö- och energieffektiva byggnader 

Fastighetsbolagen i undersökningen ansåg att största nackdelen med miljö- 

och energieffektiva byggnader är merkostnaden, vilket var den tydligaste 

likheten mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Flera fastighetsbolag 

ansåg att det krävs ett större kunnande vid miljö- och energieffektiv byggande. 

Ett fastighetsbolag hävdade att merkostnaden inte är så stor om vi är en bra 

beställare, detta styrker Miller et al. (2008). Med ett större kunnande om miljö- 

och energieffektivitet minskar förmodligen merkostnaden. Det råder 

fortfarande oklarhet om merkostnaden och främst hur stor den egentligen är. 

För att komma till rätta med problemet skulle konkreta siffror behöva tas fram 

på hur stor merkostnaden egentligen är i jämförelse med att bygga 

konventionella byggnader. Då kunde siffrorna jämföras med besparingarna 

som görs på t.ex. driftskostnader för att se hur långt miljö- och 

energieffektivitet är lönsamt. I framtiden då allt fler miljö- och energieffektiva 

byggnader uppförs kommer det säkert gå att få fram ett statistiskt material som 

bekräftar hur stor merkostnaden är. Vi anser att detta problem i framtiden 

kommer att kunna övervinnas i takt med att fler miljö- och energieffektiva 

byggnader uppförs. 
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Andra nackdelar som var gemensamma för privata och kommunala 

fastighetsbolagen var nya tekniska installationerna och höga 

underhållskostnaderna. Höga underhållskostnaderna kanske kan förklaras av 

att det hos fastighetsbolagen än så länge saknas kunnande om moderna värme-

, avlopps- och ventilationsanläggningar. Fastighetsbolagen måste utbilda 

personal eller alternativt köpa in underhållstjänsten av specialistföretag. 

Utbilda personal och köpa in externa tjänster är dyrt vilket kan förklara att 

fastighetsbolagen anser detta som en nackdel. Flera fastighetsbolag har 

samtidigt ansett att miljö- och energieffektiva byggnader är väldigt hållbara 

vilket då snarare skulle betyda att underhållskostnaderna blir lägre och inte 

högre. 

Skillnaderna mellan privata och kommunala fastighetsbolagens syn på 

nackdelarna med miljö- och energieffektiva byggnader var få men en del värda 

att beröra. Kommunala fastighetsbolagen tog upp att i LOU - upphandlingar 

utvärderas sällan miljö eller driftskostnader samtidigt som lägsta priset alltid 

vinner. Detta är ett problem då det missgynnar kommunala fastighetsbolag, 

hur en miljö- och energieffektiv lösning som främst ger utslag i lägre 

driftskostnader ska vinna mot en traditionell lösning verkar svårt. Här måste 

det till en förändring så LOU – upphandlingar förutom lägsta pris tar hänsyn 

till driftskostnader och miljöaspekter.  

Ytterligare en skillnad värd att nämna var att kommunala fastighetsbolag ansåg 

att miljö- och energiinvesteringar ofta har dålig avkastning. Att kommunala 

fastighetsbolag anser att miljö- och energiinvesteringar ger dålig avkastning 

kan möjligen vara en följd av att den nya lagen trädde ikraft. Innan hade 

fastighetsbolagen inte samma krav på att investeringar skulle ge avkastning. 

Det kan vara så att kommunala fastighetsbolag inte har samma erfarenhet som 

privata fastighetsbolag gällande vilken avkastning som är rimlig vid dessa 

investeringar, eftersom privata fastighetsbolag under en längre tid tagit hänsyn 

till så stor avkastning som möjligt. 

5.5. Framtiden för miljö- och energieffektiva byggnader 

Enligt Bonde et al. (2009) kan faktorer för att flera ska bygga miljö- och 

energieffektiva byggnader vara skattelättnader och fördelaktigare finansiering. 

Även privata och kommunala fastighetsbolag nämnde dessa faktorer men lade 

även till: lägre försäkringspremier, lägre räntekostnader och diverse bidrag. 

Ekonomiska incitament skulle motivera fastighetsbranschen att genomföra 

energibesparande åtgärder. Till ovan nämnda ekonomiska incitamenten finns 
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två alternativa styrmedel, nämligen handel med gröna certifikat och handel 

med utsläppsrätter för växthusgaser. Larsson et al. (2003) tror dessa två 

styrmedel kommer ersätta subventioner och energiskatterna i framtiden på 

grund av mer internationella samarbeten. Dock poängteras att energiskatter 

och subventioner än så länge är viktiga styrmedel i Sverige för att uppnå 

miljömålen. Flera respondenter antydde att investeringskostnaderna måste bli 

lägre vilket det till viss del blir med ovanstående ekonomiska incitament. 

Några andra förslag till lägre investeringskostnader har inte framkommit i 

undersökningen.  

Privata och kommunala fastighetsbolag har nämnt Gröna hyreskontrakt och 

individuell mätning/debitering för att fler ska bygga miljö- och energieffektivt. 

Flera ansåg att efterfrågan måste bli större och detta skulle kunna uppnås 

genom att hyresgästerna själva står för driftkostnaderna. Vi måste därför se 

över hur hyresavtalen mellan hyresvärd och hyresgäst ser ut, i Sverige är 

problemet att hyresvärden oftast står för drift- och underhållskostnader vilket 

inkluderar hyresgästens förbrukning av värme och kyla. Detta medför att 

hyresgästerna inte har samma ekonomiska skäl att efterfråga energieffektiva 

lokaler då de inte betalar för energi- och vattenförbrukningen. En respondent 

svarade att vi måste öka hyresgästernas medvetande, vilket kan göras med 

individuell mätning/gröna hyreskontrakt. Det förutsätter också att 

fastighetsbolagen strävar efter så miljö- och energieffektiva lösningar som 

möjligt även om de själva inte står för driftkostnaderna. Görs inte detta ser vi 

ett problem eftersom vissa då kan lämpa över sina ”dåliga” byggnader på 

kunder som inte efterfrågar miljöeffektivt och på så vis inte ta ansvar. 

Ett alternativt synsätt som kommunala fastighetsbolag samt Fridolfsson och 

Tangerås (2009) framförde var: istället för att ge subventioner är det bättre att 

höja momsen på el, fossila bränslen och fjärrvärme för att minska 

energiförbrukningen i Sverige. Höjs momsen väljs de billigaste och mest 

energibesparande åtgärderna och inte åtgärder som ger mest bidrag. Med 

höjda energipriserna blir det mer lönsamt med energieffektivisering och mer 

attraktivt att bygga miljö- och energieffektivt, eftersom energiförbrukningen 

minskas. Vår tolkning är att om energipriserna ökar rejält så måste 

fastighetsbolagen se över sina fastigheter och börja tänka miljö- och 

energieffektivt för att kunna gå med vinst. Energipriserna räknar också många 

med att de går upp i framtiden vilket kanske naturligt kommer göra det mer 

lönsamt med miljö- och energieffektiviseringar. Kommunala fastighetsbolag 

ansåg också att byggreglerna bör skärpas för att tvinga aktörerna till att bygga 
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miljö- och energieffektivt.  I teorin framgår att det kommer bli hårdare 

lagstiftning i framtiden när det gäller miljön såväl globalt, nationellt och lokalt. 

I framtiden kommer förmodligen lagar och förordningar styra 

fastighetsbranschen mot mer miljö- och energieffektiva byggnader. Enligt vår 

tolkning påverkar skärpta byggregler bara nyproduktion medan höjda 

energipriser gör att fastighetsbolagen måste se över hela sitta bestånd, såväl 

nyproduktion som befintliga byggnader.  

Privata fastighetsbolag svarade i större utsträckning att högre hyror och en 

större påverkan vid fastighetsvärderingar är aspekter som kan få fler i att bygga 

miljö- och energieffektivt i framtiden. Skillnaderna mellan privata och 

kommunala fastighetsbolag beror nog till stor del på hur fastighetsbolagen 

styrs. Är målet att vinsten ska vara stor ser fastighetsbolaget på investeringens 

lönsamhet och vad de själva kan göra för att komma dit. På annat håll kanske 

miljöarbetet är huvudmålet varför fastighetsbolaget kanske försöker framhäva 

vad som kan göras på ett bredare plan med bidrag och skärpta byggregler. Om 

någon slutsats ska dras av dessa skillnader då det gäller framtiden kan det väl 

tyckas att kommunala fastighetsbolag har ett bredare helhetstänk medan 

privata har ett aningen smalare synsätt på framtiden.  

Det finns både likheter och skillnader angående privata och kommunala 

fastighetsbolagens syn på vad som i framtiden kan göras för att fler ska bygga 

miljö- och energieffektiva byggnader. Frågan är vilka lösningar som bäst 

stimulerar fastighetsbranschen att bygga miljö- och energieffektivt. Det borde 

vara så fördelaktigt att bygga miljöeffektivt att fastighetsbolagen inte ens 

överväger att bygga traditionsenligt. Det är svårt att lyfta fram vilken aspekt 

som skulle göra störst skillnad, det handlar nog mycket om en omställning från 

traditionellt byggande till modernt miljö- och energieffektivt byggande. Först 

måste fastighetsbranschen ta ett gemensamt handtag och enas om vilka 

lösningar som är bäst, gärna i dialog med berörda myndigheter. 

5.6. Övergripande skillnader & likheter mellan privata och 
kommunala fastighetsbolag 

Likheter mellan privata och kommunala fastighetsbolags syn fanns i både 

svaren på öppna frågorna och svaren på ställningstagandena. Här finns 

gemensamma drag på nästan varje fråga. Både på frågan om nackdelar och om 

fördelar svarade majoriteten av fastighetsbolagen merkostnaden och 

driftskostnader. När det gällde kännetecken för en miljö- och energieffektiv 

byggnad så var likheterna slående, 19 av de 30 tillfrågade fastighetsbolagen 



43 

 

menade att det mest kännetecknande var att dessa fastigheter har en låg 

energiförbrukning. När det gällde våra ställningstaganden som 

fastighetsbolagen fick svara på var svaren även här generellt sett väldigt lika. Så 

på det stora hela fanns det likheter mellan privat och kommunala 

fastighetsbolagen på nästan samtliga punkter som undersökningen berörde.  

Skillnader som har funnits rent juridiskt mellan privata och kommunal 

fastighetsbolag har i och med införandet av den nya Lag om allmännyttiga 

kommunala bostadsbolag minskats. Nu har båda bolagstyperna möjligheten att 

bedriva sin verksamhet med ett överställt vinstsyfte. Lagändringen är redan 

gjord men vi vet ännu inte hur väl den slagit ut på de kommunala 

fastighetsbolagens verksamheter. Klart är att det tar tid för fastighetsbolagen 

att ändra sin verksamhet från att inte varit vinstdrivande till att nu behöva visa 

att deras strategi leder till lönsamhet. 

Skillnaderna i övrigt var få men en tydlig skillnad kunde utläsas. Kommunala 

fastighetsbolag framhöll ett mer långsiktigt och brett tänk med hållbara 

byggnader, miljöpåverkan, bidrag, skärpta byggregler och starkare varumärke. 

Detta medan privata fastighetsbolag såg mer ekonomiskt på miljö- och 

energieffektiva byggnader med lägre driftskostnader, ökade hyror och lägre 

vakanser men även att miljö- och energieffektivitet ska få större påverkan vid 

värderingar. Som ovan nämnts kan detta vara en effekt av den anpassning som 

kommunala fastighetsbolagen nu är mitt uppe i med den nya lagen. Privata 

fastighetsbolag har länge haft som överställt mål att gå med vinst, vilket också 

genomsyrar deras svar i undersökningen. Kommunala fastighetsbolag visar 

upp en sida som inte ställer vinsten överordnat miljöansvaret på samma sätt. 

Skillnaderna som finns mellan privata och kommunala fastighetsbolag 

kommer säkerligen minska i framtiden i och med det gemensamma vinstmålet. 

Men kommunala fastighetsbolag har säkert ögonen på sig att anpassa sina 

fastigheter både miljö- som energimässigt vilket de privata fastighetsbolagen 

kanske inte har. 

5.7. Kritik av vår uppsats 

Arbetet med utformningen av enkäten kunde fått mer tid och omsorg. 

Speciellt ställningstagandena som eventuellt kunde utformats bättre. En 

pilotundersökning kunde gjorts för att testa enkäten innan den skickades ut, då 

vissa frågor/ställningstaganden kunde omarbetats. Eftersom vi inte granskat 

enkäten tillräckligt noga kan validiteten således vara låg. Vissa 
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frågor/ställningstaganden har eventuellt inte mätt det vi avsett att mäta. Ett 

exempel är frågan om fastighetsbolagen känner till och vet vad LEED och 

Miljöbyggnad är för något? Om de endast känner till ett av systemen, hur 

svarar de då? Detta var något som vi i efterhand vet kan påverka validiteten 

för vårt resultat. 

Vi valde en enkät med både öppna och slutna frågor. Hade en enkät valts med 

bara slutna frågor hade fler frågor kunnat ställas och ett större statistiskt 

material erhållits. Eliasson (2010) menar att för att kunna analysera öppna 

frågorna måste en mall utarbetas där svaren kategoriserades. Det tar extra tid 

både att utforma mallen och läsa de skriva svaren samtidigt som det finns en 

risk för att de missförstås, då det inte finns en direkt dialog med de svarande. 

Vårt urval är möjligen inte representativt för hela fastighetsbranschen, det vi 

vet är att de svarande fastighetsbolagen svarar för de största fastighetsbolagen i 

Sverige. Om vi hade haft en förteckning över samtliga fastighetsbolag kunde vi 

gjort ett sannolikhetsurval som då skulle vara mer representativt för hela 

populationen. 

En risk finns vid hantering av siffror att hopräkningen blivit fel när vi 

sammanställt svar, siffror kan ha förbisetts eller tagits med flera gånger. Vi kan 

även ha misstolkat svaren vilket kan innebära att resultatet inte är trovärdigt. 

Med detta framhålls att reliabiliteten för våra resultat kan vara låg trots att vi 

varit noggranna i bearbetningen av information. 

 

5.8. Framtida forskning 

Eftersom den nya lagen om kommunala fastighetsbolag är relativt ny så kanske 

den inte slagit igenom fullt ut ännu. En liknande undersökning om några år 

skulle därför vara befogad för att mäta om skillnaderna mellan privata och 

kommunala fastighetsbolag har ändrats. Då skulle en förteckning över samtliga 

fastighetsbolag kunna tas fram för att göra ett slumpmässigt urval. Resultaten 

skulle då kunna generaliseras över hela populationen. 

En annan intressant aspekt som berörts i uppsatsen är hur mycket mer det 

verkligen kostar att bygga miljö- och energieffektivt. Det har inte framgått i 

tidigare studier exakta siffror på denna merkostnad. Här skulle vara intressant 

att försöka undersöka hur mycket pengar som sparas genom att bygga miljö- 

och energieffektivt, främst att jämföra drift och underhållskostnader med 

merkostnaden. 



45 

 

6. Referenser  

Böcker 

Bjereld, Ulf., Demker, Marie. & Hinnfors, Jonas. (2002). Varför vetenskap?: om 

vikten av problem och teori i forskningsprocessen. (2. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Edwards, B. (2003). Green buildings pay. (2 uppl.). London: Spon.  

Eliasson, Annika. (2010). Kvantitativ metod från början. (2 uppl.). Lund: 

Studentlitteratur 

Holme, Idar Magne. & Solvang, Bernt Krohn. (1997). Forskningsmetodik: om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur.  

Lind, H., Lundström, S. & Studieförbundet Näringsliv och samhälle. (2009). 
Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet. Stockholm: SNS förlag.  

Thurén, Torsten. (2007). Vetenskapsteori för nybörjare. (2 uppl.). Stockholm: Liber 

Elektroniska källor 

Statens energimyndighet (2011). Energistatistik för flerbostadshus 2009. Eskilstuna: 

Statens energimyndighet. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&

rl=default:/Resources/Permanent/Static/87c47fef06cd421080b5fd5fee8313c

0/ES2011_02W.pdf. (2011-04-06) 

Statistiska centralbyrån [SCB] (2011). Befolkningsstatistik, Folkmängd topp 50, 31 

december 2010. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228197.aspx (2011-04-06)  

Sweden Green Building Council [SGBC] (2011a). Miljöbyggnad. [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoklassad-byggnad/ 

(2011-03-30)  

Sweden Green Building Council [SGBC] (2011b). Detta mäts i systemet 

miljöbyggnad. [Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.sgbc.se/detta-mats-i-

systemet-miljoklassad-byggnad/ (2011-04-05)  

http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/87c47fef06cd421080b5fd5fee8313c0/ES2011_02W.pdf
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/87c47fef06cd421080b5fd5fee8313c0/ES2011_02W.pdf
http://webbshop.cm.se/System/ViewResource.aspx?p=Energimyndigheten&rl=default:/Resources/Permanent/Static/87c47fef06cd421080b5fd5fee8313c0/ES2011_02W.pdf
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____228197.aspx
http://www.sgbc.se/certifieringssystem/miljoklassad-byggnad/
http://www.sgbc.se/detta-mats-i-systemet-miljoklassad-byggnad/
http://www.sgbc.se/detta-mats-i-systemet-miljoklassad-byggnad/


46 

 

Sweden Green Building Council [SGBC] (2011c). Miljöbyggnad - en svensk 

certifiering som värnar om människa och miljö. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.sgbc.se/SGBCA1/wp-

content/uploads/2011/02/Milj%C3%B6byggnad.pdf (2011-03-30)  

U.S. Green Building Council [USGBC] (2011a). What LEED is.  [Elektronisk]. 

Tillgänglig: http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988 

(2011-04-16)  

U.S. Green Building Council [USGBC] (2011b). LEED 2009 for new construction 

and major renovations. [Elektronisk]. Tillgänglig: 

http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=5546 (2011-04-15) 

Lagar 

BFS 2008:20. Boverkets byggregler. Stockholm: Boverket.  

SFS 1991:900. Kommunallag. Stockholm: Finansdepartementet.  

SFS 2002:102. Lag om allmännyttiga bostadsföretag. Stockholm: 

Finansdepartementet.  

SFS 2010:879. Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag. 

Stockholm: Socialdepartementet.  

Rapporter 

Bonde, M., Lind, H. & Lundström, S. (2009). Hur värderas energieffektiva och 

miljöanpassade  

kommersiella fastigheter?  Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, 

Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH.  

Davies, R. (2006). Green value: Green buildings, growing assets. The Royal 

Institution of Chartered Surveyors. [2011-04-13]. 

http://www.bluewildernessgroup.com/index.php?action=display&cat=43&do

c=greenvaluesreport_1.pdf 

Kats, G.H. (2003). Green Building Costs and Financial Benefits. Boston: 

Massachusetts Technology Collaborative. [2011-04-16]. 

http://www.dcaaia.com/images/firm/Kats-Green-Buildings-Cost.pdf.  

 

http://www.sgbc.se/SGBCA1/wp-content/uploads/2011/02/Milj%C3%B6byggnad.pdf
http://www.sgbc.se/SGBCA1/wp-content/uploads/2011/02/Milj%C3%B6byggnad.pdf
http://www.usgbc.org/DisplayPage.aspx?CMSPageID=1988
http://www.usgbc.org/ShowFile.aspx?DocumentID=5546
http://www.bluewildernessgroup.com/index.php?action=display&cat=43&doc=greenvaluesreport_1.pdf
http://www.bluewildernessgroup.com/index.php?action=display&cat=43&doc=greenvaluesreport_1.pdf
http://www.dcaaia.com/images/firm/Kats-Green-Buildings-Cost.pdf


47 

 

Larsson, E., Husblad, R. & Hijino, E. (2003). Ekonomiska styrmedel inom 

energiområdet. Faktarapport, Eskilstuna: Kungliga 

Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Styrmedel%

20komplett3.pdf.  

Myers, G., Reed, R. & Robinson, J. (2007). The relationship between Sustainability 

and the Value of Office Buildings. Perth: Faculty of Architecture, Building and 

Planning, University of Melbourne.  

Nielsen, J. (2011). Riksdagen har antagit den nya lagen om allmännyttiga kommunala 

bostadsaktiebolag.[Elektronisk].Tillgänglig: 

http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2010/juni/Sidor/Riksdagen_nyalage

n.aspx (2011-04-20) 

 

Schendler, A. & Udall, R. (2005). LEED is Broken-Let´s Fix It. Aspen: 

Snowmass skiing, Aspen core. [2011-04-16]. 

http://www01.aspensnowmass.com/environment/images/LEEDisBroken.pd

f. 

Tidningsartiklar 

Denell, A. (2009). Dags för ett gemensamt miljöklassningssystem. Fastighetsnytt. 
11 maj.  

Eriksson, M. (2009). Gemensamt miljöklassningssystem – ett orimligt krav? 

Fastighetsnytt. 14 december.  

Fastighetstidningen. (2011). Gröna hyresavtal ska öka energieffektiviseringen i 
byggnader. Fastighetstidningen. 16 mars. 

Fridolfsson, S. & Tangerås, T.P. (2009). Piska bättre än morot när hushållen 
ska spara energi. Dagens Nyheter. 14 juli.  

Fröjd, M. (2008). Esperanto för miljöfrågor. Fastighetsnytt. Nr 2.  

Glaumann, M., Malmqvist, T. & Wallhagen, M. (2009). Miljöklassning och 

miljöpåverkan. Fastighetsnytt. 11 december. 

Hallin, U. (2009). Miljöarbete är lönsamt för fastighetsbolagen. Fastighetsnytt. 
Nr 5. 

http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Styrmedel%20komplett3.pdf
http://www.iva.se/upload/Verksamhet/Projekt/Energiframsyn/Styrmedel%20komplett3.pdf
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2010/juni/Sidor/Riksdagen_nyalagen.aspx
http://www.sabo.se/aktuellt/nyheter_s/2010/juni/Sidor/Riksdagen_nyalagen.aspx
http://www01.aspensnowmass.com/environment/images/LEEDisBroken.pdf
http://www01.aspensnowmass.com/environment/images/LEEDisBroken.pdf


48 

 

Henningsson, P. (2011). Nya villkor för allmännyttiga bostadsbolag. Sveriges 
Kommuner och Landsting. 11 januari. 

Lundström, S. & Nordlund, B. (2011). Affärsmässiga kommunala 

bostadsföretag – vad innebär det? Fastighetsnytt. Nr 2. 

 
Ringberg, L. (2009). Grönt byggande i USA. Planera Bygga Bo. Nr 1  

Rönneberg, H. & Wallström, H. (2009). Kommentar angående LEED i 

Norden. Fastighetsnytt. 15 juni.  

Wredenmark, W. (2011). 50 största ägarna. Fastighetsvärlden. 1 februari  

Uppsatser 

Olsson, J. (2010). Incitament som kan öka intresse och betalningsvilja för 

miljövänliga kontorslokaler. Göteborg: Institutionen för bygg- och 

miljöteknik, Chalmers. 

Van Der Schaaf, K. & Sandgärde, M. (2008). Hyresgästers miljökrav vid val av ny 

lokal. Stockholm: Institutionen för Fastigheter och Byggande, Avd. för Bygg- 

och Fastighetsekonomi, KTH.  

Vetenskapliga artiklar 

Adeyeye, K., Osmani, M. & Brown, C. (2007). Energy conservation and 
building design: The environmental legislation push and pull factors. Structural 
Survey, 25 (5), 375-390.  

Bartlett, E. & Howard, N. (2000). Informing the decision makers on the cost 
and value of green building. Building Research & Information, 28 (5), 315-
324.  

Brook, D. (2008). MisLEEDing? Scientific American Special Edition, 18 (4), 54-59.  

Collin, S., Tagesson, T., Andersson, A., Cato, J. & Hansson, K. (2009). 

Explaining the choice of accounting standards in municipal corporations: 

Positive accounting theory and institutional theory as competitive or 

concurrent theory, Critical Perspectives on Accounting, 20, 141-174.  

Eichholtz, P., Kok, N. & Quigley, J.M. (2010). Doing well by doing good? 

green office buildings. American Economic Review, 100 (5), 2492-2509.  



49 

 

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

effects of environmental certification on office values. Real Estate Economics, 39 

(1), 45-69.  

Holowka, T. (2007). Usgbc: Leed - immediate savings and measurable results. 

Environmental Design & Construction, 10 (7), 8-14.  

Kozlowski, D. (2003). Green gains: Where sustainable design stands now. 

Building Operating Management, 50 (7), 26-32.  

Lockwood, C. (2006). Building the green way. Harvard business review, 84 (6), 

129-137.  

Lorenz, D.P., Truck, S. & Lutzendorf, T. (2007). Exploring the relationship 

between the sustainability of construction and market value: Theoretical basics 

and initial empirical results from the residential property sector. Property 

Management, 25 (2), 119-149.  

Miller, E. & Boys, L. (2008). Retrofitting commercial office buildings for 

sustainability: Tenants´perspective. Journal of Property Investment & Finance, 26 

(6), 552-561.  

Miller, N., Spivey, J. & Florance, A. (2008). Does green pay off? Journal of Real 

Estate Portfolio Management, 14 (4), 385-399.  

Nalewaik, A. & Venters, V. (2009). Cost benefits of building green. Cost 

Engineering, 51 (1), 28-34.  

Ries, R., Bilec, M.M., Gokhan, N.M. & Needy, K.L. (2006). The economic 

benefits of green buildings: A comprehensive case study. Engineering Economist, 

51 (3), 259-295. 

Shiers, E.D. (2000). "Green'' developments environmentally responsible 

buildings in the UK commercial property sector. Property Management, 18 (5), 

352-365.  

Singh, A., Syal, M., Grady, S.C. & Korkmaz, S. (2010). Effects of green 

buildings on employee health and productivity. American Journal of Public 

Health, 100 (9), 1665-1668.  

Wiley, J.A., Benefield, J.D. & Johnson, K.H. (2010). Green design and the 

market for commercial office space. Journal of Real Estate Finance & Economics, 

41 (2), 228-243. 



50 

 

7. Bilaga 

7.1. Enkät 

Enkät om miljö- och energieffektiva byggnader 

Hur väl stämmer dessa frågor överens med ert företag?  Svaren som finns att 

välja mellan är siffrorna 1-5, denna siffra skrivs i den blå rutan vid varje 

ställningstagande. 

Exempel: 

 

 

1 = Stämmer mycket bra 2 = Stämmer bra 3 = Stämmer 4 = Stämmer mindre 

bra 

5 = Stämmer inte alls 

 

Ställningstagande: 

Vi har inom vårt företag kunskapen som krävs för att beställa/bygga 

miljö- och energieffektiva byggnader. 

 

Vi anser att det är lönsamt för vårt företag att uppföra byggnader som är 

miljö- och energieffektiva. 

 

Vårt företag känner till och vet vad LEED och Miljöklassad byggnad är 

för nått. 

 

Vi vet vad som menas med miljö- och energieffektiva byggnader. 

 

Frågor: 

Svara gärna kortfattat på följande frågor. 

2 
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Vilken anser ni är den största ekonomiska fördelen med att bygga miljö- och 

energieffektiva byggnader? 

 

 

Vilken anser ni är den största ekonomiska nackdelen med att bygga miljö- och 

energieffektivt? 

 

 

Kan ni nämna en faktor som skulle göra miljö- och energieffektiva byggnader 

ännu mer attraktiva i framtiden? 

 

 

Vad kännetecknar en miljö- och energieffektiv byggnad enligt ert företag? 

 

 

Tack för att ni ställde upp och hjälpte oss i arbetet med vår C-uppsats.  

När alla frågor är besvarade skulle vi uppskatta om ni sparade dokumentet och 

bifogade det i ett e-mail till fastighetsekonomi@hotmail.se Frågor om enkäten 

eller vår uppsats lämnas till nämnda e-mail adress.  

Med vänliga hälsningar 

Martin Backlundh 

Markus Olsson  

Fastighetsekonomiprogrammet, Karlstads universitet  

 

 


