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Sammanfattning 

Gröna byggnader hjälper till att driva den hållbara utvecklingen framåt, vilket 
behövs inom fastighetsbranschen på grund av dess stora miljöpåverkan. Den 
fortsatta utvecklingen kännetecknas av problem såsom bristande medvetenhet 
samt en osäkerhet kring det ekonomiska utfallet. Resultaten som framförs i 
denna studie bidrar till en ökad förståelse av hur medvetna fastighetsföretag är 
om gröna bostadsbyggnader samt hur de uppfattar de ekonomiska följderna. 
Studiens syfte är att belysa hur fastighetsföretag uppfattar de ekonomiskt 
positiva faktorerna (hyra, vakans, drift- och underhåll, image, inomhusmiljö 
och risk) som sammankopplas med gröna byggnader. Enbart en del av 
problemområdet berörs, varvid fokus är på de positiva faktorer som frekvent 
förekommit i tidigare studier på ämnesområdet. 

 

För att besvara syftet har en kvalitativ metod med ett deduktivt ansats valts. 
Sex fastighetsföretag med varierande miljöengagemang har intervjuats, där 
samtliga är verksamma i södra Värmland. Intervjufrågorna har baserats på 
identiskt material för att sedan delvis anpassas efter respektive 
fastighetsföretag. Resultatet av intervjuerna framkommer i studiens empiriska 
sammanställning samt analyseras utgående från den teoretiska referensramen. 
Både likheter och skillnader har observerats. 

 

Slutsatsen är att samtliga av de intervjuade fastighetsföretagen värdesätter 
någon av faktorerna, samt vidrör att ett långsiktigt förhållningssätt är viktigt. 
Det har framkommit att minskade drifts- och underhållskostnader samt en 
förbättrad image är de faktorerna som värdesätts högst. Den faktor som 
företagen anser har minst samband med gröna byggnader är minskad vakans, 
vilket kan bero på den rådande bostadsbristen. 

 

Nyckelord: bostadsbyggnader, drift- och underhåll, fastighetsföretag, gröna 
byggnader, hyra, hyreshus, hållbara byggnader, image, inomhusmiljö, 
miljöcertifiering, risk, vakans, Värmland. 
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Abstract 

Green buildings help to drive the sustainable development forward, which is 
needed in the real estate industry due to its major environmental impact. The 
continued development is characterized by problems such as a lack of 
awareness and an uncertainty about the economic outcome. The results 
presented in this study contributes to an increased understanding of how 
aware real estate companies are, and how they perceive green residential 
buildings financial impact. The purpose of this study is to illustrate how real 
estate companies perceive the economically positive factors (rent, vacancy, 
operating- and maintenance costs, image, indoor environment and risk) which 
are linked to green buildings. Only a part of the problem area is examined, 
whereas focus is going to be on the positive factors which frequently appear in 
previous studies on the subject area. 

 

A qualitative method with an deductive approach has been chosen for this 
essay in order to answer the purpose of the study. Interviews have been 
conducted with six real estate companies located in Southern Värmland, 
whom had varied environmental commitment. The questions that was used 
have been based on identical material and then been partly adapted after each 
company. The results from the interviews are stated in the empirical 
compilation and are being analysed in connection to the theoretical 
framework. Both similarities and differences have been observed. 

 

The concludes are that all of the interviewed real estate companies appreciate 
some of the factors. All of them mention that a long term approach is of 
relevance despite their varied startup presumption. It has emerged that the 
reduced operation- and maintenance cost and an improved image are the most 
appreciated factors. The factor that the real estate companies consider to have 
least correlance with green buildings is reduced vacancy, which can be due to 
the current lack of housing. 

 
Keywords: environmental certification, green buildings, residential buildings, 
image, indoor environment, operating- and maintenance costs, real estate, real 
estate companies,  rent, risk, sustainable buildings, vacancy, Värmland.  
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1.  Bakgrund 

Intresset för miljön har under de senaste åren växt stadigt samtidigt som krav 
på miljömässig hållbarhet ökat. Under år 2015 släpptes det ut totalt 53,7 
miljoner ton växthusgaser vilka bidrar till stora miljömässiga problem 
(Naturvårdsverket 2017). Som motreaktion har Förenta Nationerna (2015) 
antagit globala mål för en hållbar utveckling där några av punkterna är hållbar 
energi, hållbara städer och samhällen, hållbar produktion samt att motarbeta 
klimatförändringarna. Europeiska unionen har också i två direktiv betonat 
vikten av ett arbete för energireduceringar inom fastighetssektorn, vilken är 
ansvarig för en betydande del av miljöproblemen (EU-direktiv 2010/31/EU; 
EU-direktiv 2012/27/EU; Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a). 
För fastighetsföretag kan det således vara av vikt att sträva mot miljömässigt 
hållbara byggnader för att anses legitima. 

 

En av de bidragande faktorerna till växthusgasutsläppen är den stora 
förbrukningen av energi (United Nation Environment u.å.). Inom 
fastighetsbranschen har energiförbrukningen varit på agendan under de 
senaste årtiondena, vilket inte är uppseendeväckande med tanke på att 
branschen står för en stor del av konsumtionen (Copiello & Bonifaci 2015). I 
Sverige står bygg- och fastighetssektorn för 19 % av de totala utsläppen av 
växthusgaser och för 31 % av bränsleanvändningen (Boverket 2014). Som 
konsekvens av det har en ökad miljömedvetenhet vuxit fram (Eichholtz et al. 
2013; Fuerst & McAllister 2011a). Följande har bidragit till ett ökat intresset 
för ”gröna byggnader” samtidigt som frågor angående ett hållbart byggande 
etablerats på marknaden (Aroul & Hansz 2012; Eichholtz et al. 2013; Denell & 
Bonde 2015). Att en byggnad eller åtgärd benämns “grön” eller “hållbar” 
innebär att den syftar till att bespara resurser eller energi. Grönheten mäts ofta 
med hjälp av certifieringsprogram (Miller et al. 2008). Programmen fungerar 
som ett verktyg för reducering av fastighetssektorns miljöpåverkan samt bidrar 
till att driva den hållbara utvecklingen framåt (Sweden Green Building Council 
[SGBC] 2016). Det finns flertalet olika certifieringssystem i världen däremot 
vidrörs inte alla i denna rapport. 

 

Inom fastighetsbranschen finns det förbättringspotential kopplat till den 
miljöpåverkan som branschen är ansvarig för (Copiello & Bonifaci 2015; Lind 
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& Lundström 2009). En robust medvetenhet om gröna byggnader anses 
därmed meningsfull eftersom den bristande kännedomen utgör ett av 
problemen för den fortsatta utvecklingen (Elias & Khai Lin 2015). 
Osäkerheten kring det ekonomiska utfallet och om investeringarna i grönt 
kommer att återbetalas, anse vara ytterligare ett stort hinder för utvecklingen 
(Denell & Bonde 2015; Kats 2003). Om investeringar i grönt inte genererar 
ekonomiska förmåner för fastighetsföretaget lär de inte genomföras eftersom 
merkostnader idag behöver vägas upp av högre intäkter i framtiden (Denell & 
Bonde 2015). Genom att som fastighetsföretag bygga och konstruera mer 
hållbart så kan betydelsefulla energibesparingar uppnås i samhället (Eichholtz 
et al. 2010). Härmed har fastighetsbranschen möjligheten att bidra till en 
påtagligt insats för ett mer hållbart samhällsbyggande. 

 

1.1. Problemdiskussion 

Det har tidigare genomförts flertalet studier med fokus på om investeringar i 
gröna byggnader är ekonomiskt lönsamma eller inte inom den kommersiella 
fastighetsbranschen. Vad som ingår i begreppet “kommersiella fastigheter” 
varierar beroende på geografisk belägenhet. I Sverige definieras det i allmänhet 
som fastigheter för all sorts användning förutom bostäder (Lind & Lundström 
2009). Gemensamt för åtskilliga av dessa studier är att de undersökt om det 
som fastighetsföretag är ekonomiskt försvarbart att etablera sig på den gröna 
marknaden. Resultaten som synliggjorts har tagit fram ekonomiska faktorer 
som påverkas av gröna byggnader. Då vidare rapporter kopplat till 
hyresfastigheter för bostadsändamål inte är lika omfattande som för den 
kommersiella marknaden (Aroul & Hansz 2012) är det intressant att fortsatt 
granska det. Området är även relevant eftersom miljöcertifiering av 
hyresfastigheter för bostadsändamål ökat stadig sedan 2012 (Sweden Green 
Building Council [SGBC] 2016). 

 

Fastighetsbranschen är som tidigare nämnts ansvarig för en omfattande del av 
miljöpåverkan (Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a). Samtidigt 
finns det förbättringspotential kopplat till både uppförandet och driften 
(Copiello & Bonifaci 2015). Ett hinder för fortsatt utveckling av miljö- och 
energieffektiva lösningar är osäkerheten kring det ekonomiska utfallen (Denell 
& Bonde 2015; Kats 2003). En anledning till osäkerheten är de säregna 
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egenskaper, såsom förbättrad inomhusmiljö och image, som införts på 
fastighetsmarknaden i samband med att gröna byggnader blir vanligare 
(Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Pitts & Jackson 
2008). Ytterligare en anledning till oron gällande det ekonomiska utfallet är 
bristen på tillförlitlig information (Kats 2003). Eftersom en bristande 
kännedomen även utgör ett problem för fortsatt utveckling (Elias & Khai Lin 
2015), finns skäl att belysa hur de ekonomiska fördelar uppfattas av 
fastighetsföretag. 

 

Tidigare studier har presenterat ekonomiska faktorer som påverkas positivt av 
gröna byggnader som till exempel; hyrespremier minskade vakanser, minskade 
drifts- och underhållskostnader, förbättrad image, förbättrad inomhusmiljö 
samt minskad riskpremie (Copiello & Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 2010, 
2013; Elias & Khai Lin 2015; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Fuerst et al. 
2016; Kats 2003; Miller et al. 2008; Paumgartten 2003). Brist råder på 
rapporter som simultant beaktar samtliga ekonomiskt värdehöjande faktorer 
för hyreshus för bostadsändamål. Det bör även beaktas att Sverige tillämpar 
reglerad hyressättning för bostäder, till skillnad från den oreglerade 
hyressättningen som råder i kommersiella fastigheter (Statens Offentliga 
Utredningar [SOU] 1966:14). Även en osäkerhet kring om nettoeffekten av 
energieffektiviserande åtgärder är positiv finns (Copiello & Bonifaci 2015). 

  

Gröna byggnader kan uppskattas av flertalet intressenter bland annat 
fastighetsägare, investerare och hyresgäster (Fuerst & McAllister 2011a). 
Denna studie kommer rikta in sig på fastighetsföretag där avsikten är att öka 
förståelsen för vilken medvetenhet som råder och hur fastighetsföretag 
uppfattar gröna byggnader. Genom att utreda hur fastighetsföretag uppfattar 
de ekonomiskt positiva faktorerna som sammankopplas med gröna byggnader, 
kan ett nytt undersökningsområde belysas. Anledningen till valet av faktorerna 
beror på att de är mest frekvent förekommande i tidigare forskning. 
Utgångspunkten tas i redan befintliga litteratur där jämförelser även kommer 
att utföras med gröna kommersiella fastigheter. 
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att belysa hur fastighetsföretag uppfattar de ekonomiskt 
positiva faktorerna som sammankopplas med gröna byggnader. De faktorer 
som kommer att vara i fokus är hyra, vakans, drift- och underhåll, image, 
inomhusmiljö och risk. 

  

Frågeställningarna som kommer att utredas är: 

• Hur medvetna fastighetsföretagen är om gröna byggnader? 

• Vilka positiva faktorer värdesätter fastighetsföretagen högst? 

• Vilka positiva faktorer uppfattar de inte i koppling till gröna 
bostadsbyggnader? 

 

1.3. Avgränsning 

Vår studie är avgränsad till gröna hyreshus för bostadsändamål samt hur dessa 
påverkas av följande ekonomiskt positiva faktorer som uppstår i samband med 
gröna byggnader. Faktorerna är hyra, vakans, drift- och underhåll, image, 
inomhusmiljö och risk. Studien utgår från ett ekonomiskt perspektiv och den 
empiriska undersökningen är geografiskt begränsad till södra Värmland. 
Studien som presenteras nedan kommer att utgå från fastighetsföretagens 
perspektiv. 
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2. Teoretisk referensram 

Fastighetsbranschen är ansvarig för en omfattande del av den negativa 
miljöpåverkan (Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a) och som en 
följd av det har intresset för gröna byggnader ökat (Aroul & Hansz 2012; 
Eichholtz et al. 2013). Det finns förbättringspotential (Copiello & Bonifaci 
2015) och de gröna byggnaderna medverkar till att driva den hållbara 
utvecklingen framåt (SGBC 2016). Men för att uppnå en fortsatt progress 
behövs en robust medvetenhet samt ett samarbete mellan alla inblandade i 
konstruktionsindustrin. Vidare uppmärksammas vissa problem för 
utvecklingen mot fler gröna byggnader. Dessa utgörs bland annat av en 
bristande medvetenhet (Elias & Khai Lin 2015) samt en osäkerhet kring det 
ekonomiska utfallet (Kats 2003). 

 

Vanligen sammankopplas gröna byggnader med flertalet positiva ekonomiska 
faktorer. De mest frekvent förekommande är (i) hyrespremier, (ii) minskade 
vakanser, (iii) minskade drifts- och underhållskostnader, (iv) förbättrad image, 
(v) förbättrad inomhusmiljö, samt (vi) minskad riskpremie (Copiello & 
Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 2010, 2013; Elias & Khai Lin 2015; Fuerst & 
McAllister 2011a, 2011b; Fuerst et al. 2016; Kats 2003; Miller et al. 2008; 
Paumgartten 2003). Ovanstående element kan delas in i direkta- och indirekta 
ekonomiska faktorer varvid de indirekta, såsom till exempel image och 
inomhusmiljö, är svårare att kvantifiera. De direkta fördelarna är däremot 
enklare att uttrycka i kvantitet samt att mäta (Kats 2003). Den teoretiska 
referensramen är indelad efter de ovan angivna faktorerna. Dessa är i sin tur 
indelade efter om de har direkt eller indirekt påverkan på det ekonomiska 
utfallet. De positiva ekonomiska faktorerna uppmärksammas ofta i 
kommersiella fastigheter, men likväl bostadsbyggnader kan medföra fördelar 
för fastighetsföretagen (Aroul & Hansz 2012; Pitts & Jackson 2008).  

 

2.1.  Intressent- och legitimitetsteori 

I anknytning till den teoretiska referensramen har två teorier granskats för att 
förklara tänkbara anledningar till varför fastighetsföretag uppskattar och är 
medvetna om gröna byggnader. Den ena teorin benämns intressentteorin och 
syftar till att företag befinner sig i ett sammanhang. Vidare är företagen 
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beroende av intressenter som berörs av deras verksamhet (Andersson 2013; 
Thomasson et al. 2013). Intressenterna kan utgöras av bland annat kunder, 
leverantörer, ägare, kommuner, anställda samt företagsledningen (Andersson 
2013). När det kommer till de fördelarna som gröna byggnader kan generera 
uppskattas dessa av flertalet intressenter, såsom bland annat fastighetsföretag, 
investerare samt hyresgäster (Fuerst & McAllister 2011a).  

 

Den andra teorin benämns legitimitetsteorin och definieras som en allmän 
uppfattning om att en handling är berättigad utifrån sociala normer (Suchman 
1995). Om samhället uppfattar att ett företag bryter mot de sociala normerna 
kan företagets överlevnad påverkas. Föregående kan medföra att till exempel 
kunder, såsom hyresgäster, minskar sin efterfrågan på det företaget erbjuder. 
Anledningar till varför företag söker legitimitet är för att uppfattas som mer 
meningsfulla, trovärdiga och förutsägbara. Eftersom intresset för miljömässiga 
rapporteringar ökat kan det anses önskvärt för företagen att belysa sitt 
miljöarbete (Deegan 2002).  

 

2.2. Signalement för en grön byggnad 

Eftersom begreppsförklaringen och bedömningen av “grönt” varierar 
beroende på vilket certifieringssystem som används (Kats 2003) föreligger 
oklarhet (Lind & Lundström 2009). Begreppet ”grönt” kan appliceras på i 
stort sett allt som innefattar någon form av besparing av antingen resurser eller 
energi (Miller et al. 2008). Begreppet ”hållbart” används i sin tur gemenligen i 
samvariation med begreppet grönt, varvid avsikten för dessa byggnadstyper är 
att minimera de skadliga effekterna på miljön (Pitts & Jackson 2008). Gröna 
byggnader använder resurser, såsom till exempel energi, vatten och material 
mer effektivt (Kats 2003). För att mäta vad som är grönt kopplat till byggnader 
används olika certifieringsprogram (Miller et al. 2008). Några av de 
certifieringssystem som används i Sverige och som vidare kommer att nämnas 
är LEED, Miljöbyggnad och Svanen1. 

 

Vid mätning av vad som anses vara grönt framhävs tre punkter som ofta 
bedöms vid miljöcertifieringsprogram; byggnadens energianvändning, 

                                                
1 Se bilaga 1 för definition av LEED, Miljöbyggnad och Svanen. 
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byggnadsmaterial och inomhusklimatet (Elias & Khai Lin 2015). Beroende på 
hur väl parametrarna är uppfyllda kan olika certifieringsnivåer uppnås 
(Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Miller et al. 2008; 
SGBC 2016). Att en byggnad miljöförbättrats och blivit grön behöver trots det 
inte innebära att den är miljöcertifierad. För att uppnå en certifiering krävs i 
huvuddrag; en registrering, att samtliga krav för de olika certifieringsnivåerna 
uppfyllts samt erläggande av en avgift (Denell & Bonde 2015; SGBC 2016). 
Anledningen till att fastighetsföretag certifierar sina byggnader är för att 
förmedla byggnadens miljöprestanda på ett trovärdigt sätt (Denell & Bonde 
2015). Det är även ett sätt att visa för vanliga konsumenter, företagare eller 
investerare att byggnaden är hållbar (SGBC 2016). Några av de fördelar som 
certifierade byggnader kan resultera i är lägre energikostnader, lägre drifts- och 
underhållskostnader, hyrespremier, minskad vakans, förbättrad image, 
förbättrad inomhusmiljö samt minskad riskpremie (Aroul & Hansz 2012; 
Copiello & Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 2010, 2013; Elias & Khai Lin 2015; 
Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Fuerst et al. 2016; Kats 2003; Miller et al. 
2008; Paumgartten 2003: Pitts & Jackson 2008). 

 

2.3. Direkta påverkningsfaktorer 

Faktorerna som presenteras nedan (hyrespremie, minskad vakans samt drift- 
och underhåll) har direkt påverkan på ekonomin. Att något är direkt innebär 
att det är omedelbart (Nationalencyklopedin 2017a). De faktorer som 
benämns som direkta går att mäta och kvantifiera (Kats 2003). Till exempel 
leder minskad vattenförbrukning med X liter till direkt minskade kostnader 
med Y kronor. 

 

2.3.1.  Hyrespremie 

Det har tidigare framkommit att hyresintäkterna i gröna kommersiella 
fastigheter är högre än i jämförbara standardbyggnader, vilket benämns 
hyrespremie (Aroul & Hansz 2012; Eichholtz et al. 2010, 2013; Fuerst & 
McAllister 2011a, 2011b; Miller et al. 2008). Föregående är en av fördelarna 
med gröna byggnader och gäller även för hyreshus för bostadsändamål (Fuerst 
et al. 2016). När det kommer till bostadsmarknaden i Sverige bör det 
uppmärksammas att reglerad hyressättning tillämpas, vilket benämns 
bruksvärdeshyra (SOU 1966:14). Hyrorna för bostäder kan således inte höjas 
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till marknadsnivå, vilket skiljer sig från den oreglerade hyressättningen som 
råder vid kommersiella fastigheter. Den reglerade hyran måste vara “skälig” 
och bestäms med hänsyn till ett antal faktorer, varvid fastighetens 
miljöpåverkan inte är en av dessa (SOU 1966:14). Vid nyproduktion är det 
däremot möjligt att ta ut högre hyror i femton år efter inflyttning (Boverket 
2014; Jordabalk SFS 1970:994 12:55c). 

 

Anledningar till att hyresgäster i kommersiella fastigheter är benägna att betala 
en högre hyresnivå beror på ökad attraktivitet. Föregående kan också bero på 
att hyresgästernas uppskattar fastighetens säregna egenskaper. Dessa utgörs av 
till exempel förbättrad inomhusmiljö, energieffektivitet och image (Eichholtz 
et al. 2010, 2013; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Pitts & Jackson 2008). 
Även hedoniska egenskaper såsom antal våningar, ålder och läge påverkar 
hyressättningen (Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a; Miller et al. 
2008). Storleken på premien varierar beroende på bland annat hyresavtalets 
utformning (Eichholtz et al. 2013). I certifierade byggnader är hyrorna runt 3 - 
5 % högre per kvadratmeter än i jämförbara ocertifierade fastigheter 
(Eichholtz et al. 2010, 2013; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b). Miller et al. 
(2008) har frågat investerare gällande hyrespremier vilka menade att de inte 
kunde få ut högre hyror samt att en efterfrågan på gröna byggnader saknades. 
Samtidigt ansåg hyresgäster att gröna byggnader inte fanns på marknaden. 
Men om de hade funnits skulle de också efterfrågat det. 

 

2.3.2.  Minskad vakans 

Minskade vakanser förekommer i certifierade kommersiella byggnader i 
jämförelse mot i ocertifierade (Copiello & Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 2010, 
2013; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Kats 2003; Miller et al. 2008; 
Paumgartten 2003). Vakansgraden påverkas av hur marknaden mår, vilket 
framkom tydligt under finanskrisen 2008 då vakansgraden i USA ökade med 
en tredjedel (Eichholtz et al. 2013). Medeluthyrningsgraden kan till exempel 
variera med 27 procentenheter på två år vilket visar att väsentliga förändringar 
är möjligt från år till år (Fuerst & McAllister 2011b). Den lägre vakansgraden 
kan bero på att hyresgäster upplever en större attraktivitet till miljöcertifierade 
byggnader. En anledning till föregående kan utgöras av de lägre 
driftskostnaderna, vilket endast blir en fördel om hyresgästerna betalar sin 
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reala förbrukning av vatten och el (IMD, individuell mätning och debitering) 
(Fuerst & McAllister 2011a). Det förbättrade inomhusklimatet bidrar också till 
en ökad attraktivitet (Paumgartten 2003). 

 

De fördelaktiga egenskaper som gröna bostadsbyggnader genererar ansågs 
tidigare enbart påverka och vara användbara för fastighetsägarna (Aroul & 
Hansz 2012). Men med hyresgästers förändrade attityd och syn på miljöfrågor 
samt stigande energipriser överväger numera konsumenter gröna bostäder 
(Aroul & Hansz 2012; Fuerst et al. 2016). De hyresgäster som har ett 
miljöintresse kan utveckla en efterfrågan för gröna fastigheter och attraktionen 
kan leda till att vakansgraden minskar (Fuerst et al. 2016). En längre 
vakansgrad är fördelaktigt för fastighetsföretag då det bidrar till att de totala 
intäkterna ökar (Fuerst & McAllister 2011a; Pitts & Jackson 2008). Att 
hyresgästerna är mer benägna att stanna kvar (Fuerst & McAllister 2011a) 
leder i sin tur till minskade omflyttningskostnader. 

 

2.3.3.  Minskade dr i f t s -  och underhål l skostnader  

I Sverige åligger den största delen av drifts- och underhållskostnaderna 
fastighetsföretagen (Lind & Lundström 2009). Under en byggnads första 40 år 
utgör dessa kostnader över 75 % av de totala kostnaderna för fastigheten 
(Paumgartten 2003). I gröna byggnader är en av de mest omtalade fördelarna 
att driftskostnaderna är lägre än i jämförbara standardbyggnader (Aroul & 
Hansz 2012; Copiello & Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 2010; Fuerst & 
McAllister 2011a, 2011b; Kats 2003; Miller et al. 2008; Paumgartten 2003). 
Vilket bland annat beror på att gröna byggnader har fokus på energieffektivitet 
(Miller et al. 2008) samt utgör en väsentlig del av driftskostnaderna (Eichholtz 
et al. 2010; Kats 2003). Reduceringen beror dessutom på att avfalls- och 
vattenkostnaderna minskar (Eichholtz et al. 2010). Vattenanvändningen kan gå 
ned med 30 % inomhus via certifiering (Kats 2003). 

 

Gröna byggnader kan vara 25 - 30 % mer energieffektiva (Kats 2003). Men 
hur mycket driftkostnaderna kan reduceras varierar, däremot bidrar även den 
minsta energiförbättringen till sänkta driftskostnader (Fuerst et al. 2016). Det 
faktiska värdet av kostnadsbesparingar beror på framtida förväntade 
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energikostnader vilket är svårt att kvantifiera (Aroul & Hansz 2012; Copiello & 
Bonifaci 2015). I samband med bland annat ökade el- och energipriser 
överväger numera konsumenter grönt när de köper hus (Aroul & Hansz 
2012). En hyresgäst som direkt betalar sina egna driftskostnader kan antas 
lockas till mer fördelaktiga och ekonomiskt lönsamma byggnader (Fuerst & 
McAllister 2011a). Copiello och Bonifaci (2015) framför att energibesparingar i 
förhållande till grundinvesteringskostnaden inte uteslutande resulterar i en 
lönsam nettoeffekt. Utfallen i deras granskning påverkades markant av 
förändringar i energipris, energiinflation och avkastningsränta. Deras slutsats 
var att förbättringar med lägre investeringskostnad karaktäriserades av en 
högre kostnadseffektivitet. 

 

Underhållskostnaderna är också lägre i gröna byggnader än i jämförbara 
standardbyggnader (Elias & Khai Lin 2015; Kats 2003; Miller et al. 2008). 
Föregående kan bero på att drifts- och mäthjälp är förbättrad, vilket gör det 
enklare att förutse och undvika utrustningsfel, läckage samt andra kostsamma 
drifts- och underhållsproblem. Valet av material kan också återspeglas i 
fastighetens drifts- och underhållskostnader (Pitts & Jackson 2008). I gröna 
byggnader används byggnadsmaterial mer effektivt (Kats 2003). Vilket är en 
faktor som ofta bedöms i miljöcertifieringsprogram. Gröna byggnader 
använder vanligen hållbara resurser med låg underhållsskyldighet (Aroul & 
Hansz 2012; Pitts & Jackson 2008) såsom trä, solenergi och vindkraft (Elias & 
Khai Lin 2015). 

 

2.4. Indirekta påverkningsfaktorer 

Faktorerna som presenteras nedan (image, inomhusmiljö och riskpremie) har 
indirekt påverkan på ekonomin. Att något är indirekt innebär att det förbinds 
via mellanled (Nationalencyklopedin 2017b). De faktorer som benämns som 
indirekta är svåra att mäta och översätta i ekonomisk effekt (Kats 2003). 

 

2.4.1.  Förbättrad image 

Gröna byggnader syftar till att bespara resurser eller energi (Miller et al. 2008). 
Föregående medför inte enbart fördelar för miljön utan även företagets image 
kan stärkas och konkurrensfördelar vinnas (Eichholtz et al. 2010; Fuerst & 
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McAllister 2011a). Miljöcertifiering kan medföra imagefördelar som resulterar i 
att företagets synlighet på marknaden förbättras (Eichholtz et al. 2010; Pitts & 
Jackson 2008). Likväl kan stora finansiella fördelar frambringas för företag 
med miljöposition (Paumgartten 2003). 

 

Den imagerelaterade fördelen utgör en immateriell effekt som är svår att mäta 
(Eichholtz et al. 2010; Pitts & Jackson 2008). Den förbättrade imagen kan 
bidra till att nya grupper av hyresgäster lockas. En anledning till det kan bero 
på att fastigheten sänder ut signaler om social medvetenhet beträffande miljön 
(Eichholtz et al. 2010). Såväl ägare, investerare samt hyresgäster kan erhålla 
fördelar till följd av en byggnads gröna image. De förväntade imagefördelarna 
kan bland annat leda till en ökad hyresefterfrågan (Fuerst & McAllister 2011a, 
2011b) samt en minskad marknadsrisk (Eichholtz et al. 2010). 

 

2.4.2.  Förbättrad inomhusmil jö  

Vid bedömningen av gröna byggnader i certifieringsprogram har 
inomhusmiljön en stor betydelse och påverkas positivt av miljöcertifiering 
(Eichholtz et al. 2010; Kats 2003; Miller et al. 2008; Paumgartten 2003). Då 
människor generellt sett vistas inomhus över 90 % av sin tid (Europeiska 
Miljöbyrån 2016) är det av vikt att inomhusluften är av bra kvalité. En bra 
inomhusmiljö kan leda till att färre blir sjuka (Paumgartten 2003). Som en 
påföljd av ett bättre inomhusklimat kan kommersiella hyresgäster bli mer 
benägna att betala en högre hyra i gröna byggnader (Eichholtz et al. 2010; Pitts 
& Jackson 2008). Att beakta hur inomhusmiljön påverkar de som befinner sig i 
byggnaderna är svårbedömt (Eichholtz et al. 2010; Kats 2003). Det är också 
svårt att kvantifiera föregående samt estimera dess indirekta ekonomiska 
påverkan (Kats 2003; Pitts & Jackson 2008). En anledning till svårigheter med 
bedömningen kan bero på att kostnaderna för dålig inomhusmiljö är dolda 
(Eichholtz et al. 2010). 

 

2.4.3.  Lägre r i skpremie  

En lägre riskpremie lyfts vanligen kopplat till investeringar i mer 
energieffektiva och hållbara kommersiella lokaler (Eichholtz et al. 2013). Vid 
låntagartillfället kan risken vara lägre om kapitalgivaren uppskattar fastighetens 
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gröna egenskaper, vilket inte alla långivare gör (Kats 2003). En faktor som 
bidrar till att kapitalgivare kan uppskatta föregående är de ökade intäkterna 
(Fuerst & McAllister 2011a, 2011b). Att miljöcertifiera sitt fastighetsbestånd 
kan också leda till en minskad risk i förhållande till framtida krav (Eichholtz et 
al. 2010, 2013; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Kats 2003). En lägre 
riskpremie är något som värdesätts högt (Miller et al. 2008) eftersom risker är 
kostsamma ur ett investeringsperspektiv (Kats 2003). Risken påverkas av 
fastighetsföretagens och hyresgästers preferenser, då miljömedvetenheten och 
kraven på grönt ökar (Eichholtz et al. 2013). I framtiden kan det därmed vara 
ogynnsamt att inneha ett bestånd som inte är grönt om det är detta som 
efterfrågas (Denell & Bonde 2015). 

 

En anledning till den lägre riskpremien kan vara att certifierade byggnader ger 
ett skydd mot ökade energipriser (Copiello & Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 
2013). Men då priserna skiftar är det svårt att uppskatta hur mycket 
besparingar i pengar som är möjligt på grund av minskad energiförbrukning 
(Copiello & Bonifaci 2015). En annan anledning är att risken för inkurans kan 
minska till exempel på grund av regeländringar i framtiden (Fuerst & 
McAllister 2011a, 2011b). Avkastningsräntan för gröna byggnader kan även 
vara lägre vilket leder till ett ökat fastighetsvärde (Miller et al. 2008). Den lägre 
risken med gröna fastigheter utgör en anledning till att investerare är beredda 
att betala merkostnader för investeringarna (Fuerst & McAllister 2011a). 
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3. Metod 

Syftet med studien är att belysa hur fastighetsföretag uppfattar de ekonomiskt 
positiva faktorerna (hyra, vakans, drift- och underhåll, image, inomhusmiljö 
och risk) som sammankopplas med gröna byggnader. Utgångspunkten togs i 
redan befintlig litteratur där jämförelser med både kommersiella- samt 
bostadsbyggnader gjorts. För att uppfylla syftet har intervjuer utförts med 
fastighetsföretag eftersom deras perspektiv utgör utgångspunkten för studien. 

 

3.1. Metodval 

Valet av metod är ett hjälpmedel för att ge en beskrivning av verkligheten och 
ska ske i samvariation med syftet (Jacobsen 2011). Den metodiska 
utgångspunkten grundades på ett kvalitativt förhållningssätt, vilket är lämpligt 
för att kunna fånga upp nyanser och sätta in värderingar i ett sammanhang. 
Vid kvantitativa metoder, vilket är motsatsen till kvalitativa, finns en stor 
begränsning eftersom det är svårt att beskriva hur folk resonerar (Ahrne & 
Svensson 2015). En kvalitativ utgångspunkt valdes för att få en djupare 
förståelse av hur de positiva faktorerna uppfattas av fastighetsföretag. Att 
fånga upp nyanser, värderingar och resonemang ansågs viktigt för att besvara 
studiens syfte. Studien har riktat in sig på intervjuer eftersom det anses vara ett 
effektivt verktyg som möjliggjort att omfattande information kunde hämtas in 
på kort tid. 

 

Eftersom tidigare kunskaper om fastighetsmarknaden förelåg ansågs ett 
deduktivt förhållningssätt som lämpligt. Förhållningssättet innebar att 
hypoteser arbetats fram för att sedan testas empiriskt (Ahrne & Svensson 
2015). Vid ett deduktivt förhållningssätt är det viktigt att granska och beakta all 
information som används. Föregående har utförts fortlöpande för att undvika 
att studien baseras på hypoteser som inte är relevanta för ämnesområdet. Den 
deduktiva ansatsen har utgjort en fördel eftersom tidigare forskning har 
använts som stöd. Genom valet av en kvalitativ metod med en deduktiv ansats 
har studien avgränsats till valt undersökningsområde. 
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3.2. Datainsamling 

Intervjuerna var semistrukturerade och utfördes individuellt, i par eller i 
grupper om tre. De var antingen besöksintervjuer alternativt telefonintervjuer 
med eller utan bild. Valet att genomföra intervjuerna enligt ovan baserades på 
att en personlig kontakt eftersträvades. Dessutom uppstod möjligheten till att 
på ett funktionellt sätt ställa följdfrågor. Föregående medförde att underlaget 
blev mer nyanserat och att fastighetsföretagens uppfattning effektivt kunde 
fångas upp. En annan positiv effekt med besöksintervjuer är att dialogerna blir 
mer naturliga (Jacobsen 2011). Vid telefonintervjuerna uppstod även 
föregående positiva effekter, trots att risken fanns att samtalen kunde stanna 
av och bli mer formella (Ahrne & Svensson 2015). Med grund i ovanstående 
var det av vikt att förbereda sig väl inför telefonintervjuerna. Förberedelser har 
skett genom att vara väl pålästa. Eftersom båda dessutom var delaktiga vid 
samtliga intervjuer minimerades avstannade samtal. De intervjuer som 
genomfördes via besök var lokaliserade hos respektive företag för att undvika 
att svaren påverkades av en konstlad miljö (Jacobsen 2011). Intervjuerna 
beräknades ta cirka 30 minuter och de spelades in för att försäkra att all 
information beaktades vid den empiriska sammanställningen. 

 

Intervjuer kan vara öppna och slutna i olika omfattning. Öppna intervjuer 
karaktäriseras av att undersökaren och respondenten samtalar som vid en 
vardaglig dialog (Jacobsen 2011). Slutna intervjuer karaktäriseras av mer 
stängda frågor och satta roller (Ahrne & Svensson 2015). Strukturen på 
intervjuerna varierade mellan öppna och slutna. Empirin samlades in via de 
meningar, ord och berättelser som respondenterna delade med sig av. 
Utförandet av intervjuer som både är öppna och slutna hjälpte till att försäkra 
att frågeställningen besvarades. De förstrukturerade frågorna gjorde det 
möjligt att styra in respondenterna på undersökningsområdet och såldes 
minimera risken för överflödigt och irrelevant material. Eftersom 
fastighetsföretagens förutsättningar varierade, samtidigt som en öppen dialog 
eftersträvades, anpassades intervjufrågorna efter företagsspecifik information. 
Ett gynnsamt empiriskt underlag har således erhållits.  
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3.3. Urval 

Det urval som gjorts är betydelsefullt eftersom urvalet påverkar studiens 
tillförlitlighet och trovärdighet (Jacobsen 2011). Då syftet är att belysa hur 
fastighetsföretag uppfattar de ekonomiskt positiva faktorerna som 
sammankopplas med gröna byggnader var urvalet målstyrt. Samtliga företag 
uppmanades att själva välja ut lämpliga personer för intervjuerna. Ovanstående 
utfördes för att motverka att svaren skulle spegla enskilda respondenters 
åsikter istället för företagens. Föregående har även bidragit till att de som 
intervjuats haft kunskap om ämnesområdet vilket medfört att omfattande 
information erhållits. Studieurvalet var begränsat till södra Värmland för att 
uppnå ett djupgående perspektiv. Begränsningar av studier sker för att 
möjliggöra bättre inblick och kontinuitet (Ahrne & Svensson 2015). Om 
studien hade omfattat ett större geografiskt område skulle det krävts ett 
rikligare urval för att kunna förmedla den djupgående bild som eftersträvats. 
Studien hade då blivit mer extensiv och krävt en längre undersökningsperiod. 

 

Det första steget i urvalsprocessen togs via granskning av hemsidor tillhörande 
fastighetsföretag i södra Värmland. Urvalsgruppen består av sex 
fastighetsföretag och valdes baserat på följande parametrar; (i) fokus på 
hyreshus för bostadsändamål (ii) certifierade eller ej certifierade byggnader, 
samt (iii) kommunalt- eller privatägt. En så stor spridning som möjligt har 
eftersträvats förutom på punkt ett som samtliga företag var tvungna att 
uppfylla. Då fastighetsföretagens uppfattning undersökts ansågs en spridning 
betydelsefullt. Att endast basera studien på företag med certifierade fastigheter 
skulle kunnat bidra till att de gröna faktorerna ges större vikt. Föregående hade 
lett en missvisande bild. En anledning till att variation mellan olika 
ägandeformer (privat- eller kommunalägt) beaktades beror på ett liknande 
dilemma, då det i vissa fall finns olika regleringar. Strategin att undersöka 
företag som differentierar sig är relevant för att uppmärksamma om skillnader 
dem emellan ger upphov till varierande resultat (Ahrne & Svensson 2015). 
Efter kontakt med utvalda fastighetsföretag bestod urvalsgruppen av fyra 
kommunala och två privatägda, där tre av sex har certifierade byggnader. 
Samtliga företag som kontaktades har velat delta i studien. 
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3.4. Bearbetning och analys av datan 

Det empiriska materialet utgörs av ett urval av information från de 
transkriberade ljudfilerna (Ahrne & Svensson 2015). Datan bearbetades genom 
kategorisering utifrån vad som framkommit kopplat till de olika ekonomiskt 
positiva faktorerna som sammankopplas med gröna byggnader. Faktorerna 
som tidigare belysts är: hyra, vakans, drift- och underhåll, image, inomhusmiljö 
och risk. Kategoriseringen medförde en förenkling av den detaljerade datan 
som erhölls vid intervjutillfällena. Därefter sorterades datan utifrån respektive 
fastighetsföretag i den empiriska sammanställningen. Föregående utfördes för 
att tydligt redovisa vad respektive respondent framfört. Analysen grundades på 
det empiriska materialet och den teoretiska referensramen, varvid en tydlig 
koppling sinsemellan är viktigt (Ahrne & Svensson 2015). Genom att utföra 
analysen via jämförelse av det empiriska underlaget och den teoretiska 
referensramen möjliggjordes en mer ingående syn. Jämförelsen var användbar 
för att klarlägga hur flera personer uppfattat ett specifikt ämne (Jacobsen 
2011), vilket är relevant för studiens syfte. 

 

3.5. Etiska överväganden 

Vid undersökningar kan forskare bryta sig in i intervjupersonernas privatsfär 
och etiska dilemman kan uppstå (Jacobsen 2011). För att motverka 
missförstånd fick respondenterna underteckna en samtyckesblankett2. I denna 
fanns information om att de deltog frivilligt, vad som är studiens syfte, hur 
uppgifterna används samt den förväntade längden på intervjun. Det 
informerande samtycket medförde att personerna kunde göra ett medvetet val 
om sitt deltagande då de tillhandahållits fullständig information om 
undersökningen (Ahrne & Svensson 2015; Jacobsen 2011). Innan intervjuerna 
ägde rum gav respondenterna sitt medgivande till att intervjuerna spelades in.  

 

I uppsatsen delges inte företagens- eller de intervjuades namn, vilket är ett 
enkelt sätt att anonymisera respondenterna. Anledningen till att deltagarna 
anonymiserats har grundats i att de inte ska känna sig uthängda. Samtidigt 
motverkas också att läsaren lägger in personliga värderingar kopplat till de 
olika företagen.  

                                                
2 Se bilaga 2 för samtyckesblankett. 
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3.6. Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet innebär att empirin är relevant och giltig, de vill säga att det som mäts 
är det som ska mätas. Reliabilitet innebär att undersökningen är trovärdig och 
att resultaten som framkommer går att lita på. En kvalitativ undersökning har 
utförts, vilket ses som en metod med hög intern giltighet (Jacobsen 2011). 
Intervjufrågorna som användes baserades på den teoretiska referensramen 
som anknyter till ämnet som studerats. Vad gäller urvalet av referenslitteratur 
valdes pålitliga källor i form av publicerade vetenskapliga artiklar. Den 
teoretiska referensramen utgörs även av information från bland annat statliga 
organisationer samt ledande organisationer såsom Sweden Green Building 
Council. Referenslitteraturen har anknytning till vårt undersökningsområde 
och erhölls från betrodda uppgiftslämnare vilket stärkt undersökningens 
trovärdighet. 

 

Urvalet av respondenter har betydelse för undersökningens trovärdighet och 
tillförlitlighet (Jacobsen 2011). Vid kvalitativa intervjuer är sex till åtta personer 
betryggande för att säkerställa studiens trovärdighet (Ahrne & Svensson 2015). 
För denna studies geografiska begränsning ansågs sex respondenter som 
tillräckligt. Detta eftersom det framtagna resultatet inte bygger på personliga 
uttalanden utan istället på samtliga yttranden i sin helhet. Att studien enbart 
genomförts i södra Värmland har bidragit till att studiens validitet är stor inom 
valt undersökningsområde. Däremot kan det vara svårt att använda resultaten i 
andra domäner vars förutsättningar avviker. Då fastighetsföretagen valde ut 
lämpliga personer till intervjuerna motverkade det att svaren speglar 
respondenternas enskilda åsikter istället för företagens. Föregående 
minimerade risken för att skillnader i det empiriska materialet var hänförbart 
till respondenterna istället för fastighetsföretagen. Med grund i ovanstående 
stärktes validiteten och reliabiliteten då tillförlitliga representanter från 
respektive företag deltog. Att företagen verkar i olika stora städer, har eller inte 
har miljöcertifierade byggnader samt har olika ägandeformer har stärkt det 
empiriska underlaget eftersom uppfattningen belysts från olika perspektiv. 

 

Det som framkommer i en intervju präglas delvis av hur en person uppfattat 
ämnet (Ahrne & Svensson 2015). Med grund i föregående mailades identisk 
information ut för att respondenterna skulle uppfatta ämnet likartat. Om olika 
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bakgrundsinformation givits hade resultaten blivit otillförlitliga. 
Intervjufrågorna varierade eftersom företagen hade olika miljö- och 
byggnationsprojekt. Variationen anses ha stärkt studiens empiri då företagen 
gavs en chans att lyfta de aspekter som de kunde bäst. Samtidigt baserades 
frågorna på bestämda sakförhållanden. Föregående har resulterat i en bättre 
förståelse för hur de värdesätter de ekonomiskt positiva faktorerna som 
sammankopplas med gröna byggnader. Då liknande svarsmönster förekommit 
upplevs det empiriska materialet mättat, vilket medfört att reliabiliteten stärkts 
(Ahrne & Svensson 2015). Intervjutiden, en halvtimme, anses brukligt så länge 
konkreta frågor använts (Jacobsen 2011). Eftersom vår undersökning bestod 
av konkreta frågor var intervjutiden tillräcklig för att ge ett tillfredsställande 
dataunderlag. Dessutom upplevdes intervjutiden som givande då vi fick fram 
ett väl nyanserat och utförligt informationsunderlag. 

 

Ett problem som kan förekomma vid besöksintervjuer är intervjuareffekten, 
vilket innebär att respondenten påverkas av undersökarens närvaro (Jacobsen 
2011). För att motarbeta ovanstående gjordes liknande klädval samtidigt som 
förberedelserna och engagemanget varit likvärdigt. Vid telefonintervjuer 
reduceras däremot intervjuareffekten då fysisk närvaro inte finns (Jacobsen 
2011). Undersökningens miljö och omgivning kan även det påverka 
respondenterna, vilket benämns kontexteffekten (Jacobsen 2011). Intervjuerna 
har varit belägna på respondenternas arbetsplats vilket utgör en naturlig 
kontext. Föregående innebär att respondenterna kunde känna sig bekväma 
samt ge naturliga svar, vilket stärkt studiens reliabilitet. 
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4. Empirisk sammanställning 

4.1. Respondent 1 

Fastighetsföretaget är privatägt och har miljöcertifierade byggnader. Företaget verkar i en 
större stad (50.000 - 100.000 invånare) och intervjun genomfördes via besök. Respondenten 
var regionchef för företaget. 

 

Fastighetsföretaget bygger endast miljöcertifierade byggnader. Respondenten 
upplever inte att bostadssökande efterfrågar grönt boende men däremot 
upplevs en efterfrågan på gröna kontorsfastigheter. En anledning anses vara 
att bostadshyresgäster inte har den medvetenhet som företag kan inneha och 
inte heller uppfattar allt som grönt innebär. Respondenten lyfter att det i 
dagsläget inte är värt för bostadshyresgäster att betala extra för en 
miljöbyggnad. Avgörande för hyressättningen är istället det totala erbjudandet 
inklusive alla mervärdestjänster som företaget erbjuder (till exempel bil- och 
cykelpool samt leveransrum för mat och post), varvid förbättrad inomhusmiljö 
utgör en del av detta. Vidare påpekas däremot svårigheter med att veta om 
luftkvalitén är den faktor som ökar bo- eller betalningsviljan. En annan del av 
det totala erbjudandet utgörs av närheten till infrastruktur såsom service och 
skolor. En oreglerad hyresmarknad anses inte påverka hyressättningen. 

 

Det finns en tro om att miljömedvetenheten kan komma på sikt och att 
dagens bristande medvetenheten beror på bostadsbristen. Föregående anses 
även bidra till svårigheter att urskilja skillnader i vakanser mellan certifierade 
och ocertifierade byggnader. Respondenten påpekar att “man är glad om man 
får ett boende överhuvudtaget” och att om fler valmöjligheter fanns, samt en 
miljömedvetenhet förelåg borde människor välja en grön byggnad framför en 
standardbyggnad. I dagsläget tros det däremot att en fastighet kan bli fullt 
uthyrd oavsett om gröna mervärdestjänster finns eller inte. Kopplat till både 
omflyttningsgrad samt avkastnings- och paybackkrav vet inte respondenten 
om det föreligger någon skillnad mellan certifierade och ocertifierad 
byggnader. Detta eftersom de enbart bygger miljöcertifierat och dessa 
byggnader är relativt nybyggda. Vid nybyggnation utnyttjar företaget sitt 
kassaflöde istället för att ta lån. 

 



 25 

Företaget har IMD av el och vatten samt använder grön el. Respondenten 
framhäver en tro på att IMD av vattenförbrukningen skulle bidragit till en 
reducerad förbrukning, men den totala förbrukningen är fortsatt densamma. 
Driftskostnaderna i det Miljöbyggnads-certifierade beståndet är omkring 20 % 
lägre än i de byggnader som endast uppnår Boverkets Byggregler3. 
Driftskostnaden som minskat mest upplevs vara värmekostnaden, trots att 
denna inte mäts individuellt. Skiftningar i energipriser har företaget inte 
reflekterat över. En anledning är att elleverantörerna tenderar att förändra 
prissättningen, till exempel genom höjd grundavgift, då fastighetsföretag 
reducerar elförbrukningen. 

 

Kopplat till materialval anser respondenten att det är viktigt att tänka 
långsiktigt. Företaget har erfarenhet av att det är kostsamt att göra om när rätt 
material inte valts från början. Eftersom de äger och förvaltar sina fastigheter 
själva väljer de numera endast bra material som ska hålla över tiden. 
Föregående utgör en anledning till att de bygger grönt. Andra anledningar är 
att företaget vill ”gå i bräschen”, att deras fastigheter även ska vara attraktiva 
om 15 - 20 år samt att de vill göra något bra för samhället i stort. Företaget har 
som ambition att associeras med miljöarbete. Men det lyfts att de bör bli bättre 
på att annonsera ut detta trots att bilden av företaget upplevs förändrad sedan 
de investerat i gröna byggnader. En grön image anser de viktigt eftersom det 
kan påverka andra fastighetsföretag till att engagera sig mer för miljön. 

 

4.2. Respondent 2 

Fastighetsföretaget är kommunalägt och har inte miljöcertifierade byggnader. Företaget 
verkar i en mindre stad (< 20.000 invånare) och intervjun genomfördes via telefon utan 
bild. Respondenterna bestod av en VD, en fastighetsingenjör samt en energi- och 
miljöingenjör. 

 

Fastighetsföretaget har en relativt hög snittålder på sina hyresgäster. Företaget 
verkar i en liten kommun vilket är begränsande då de måste försöka bygga så 
billigt som möjligt. För nuvarande bygger de ett koncepthus med energikrav, 
men de ställer inte ytterligare miljökrav på byggnationen. När de får frågan vad 

                                                
3 Se bilaga 1 för definition av Boverkets Byggregler. 
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de förknippar med gröna byggnader nämns “gröna lån” som Kommuninvest 
erbjuder. Företaget har inte haft någon hyresgäst som efterfrågat gröna 
bostäder och de tror inte att en högre betalningsvilja finns. I praktiken är det 
däremot svårt att veta om hyresgäster faktiskt är villiga att betala mer eller inte 
då människor är olika miljömedvetna. Skulle ett miljöintresse bland 
hyresgästerna infinna sig kan villigheten att betala mer för en grön bostad 
uppstå. Men tron är att det är svårt att få igenom en hyreshöjning för att 
genomföra en miljösatsning. Föregående hade även gällt om hyresmarknaden 
varit oreglerad. Efterfrågan tros förändras över tid då fler ungdomar kommer 
in i beståndet eftersom de kan vara mer miljömedvetna. Respondenten 
påpekar att såväl hyresnivån, vakansen samt omflyttningsgraden beror på 
närheten till centrum och på tillgängligheten i fastigheterna (till exempel hiss). 
Vakansgraden skiljer sig inte åt mellan byggnaderna eftersom det är 
bostadsbrist och därmed ytterst låg vakansgrad. Företaget upplever inga 
problem med inomhusmiljön i sitt bestånd och anser därför att det är svårt att 
höja hyrorna för att möjliggöra ett grönt byggnadssätt. 

 

Företaget har reducerat sin energiförbrukning med 25 % de senaste 5 åren på 
grund av energieffektiviserande åtgärder (LED-lampor, närvarostyrda lampor, 
nya tvättmaskiner, blandare samt toaletter). De driftsposter som minskat mest 
är vatten och el. På vissa fastigheter tillämpas IMD. De upplever svårigheter 
med att nå ut till hyresgästerna med de vidtagna åtgärderna, vilka framförallt 
reducerat el- och vattenförbrukningen. Driftskostnaderna anses jätteviktiga 
eftersom företaget vill ta ansvar och “kan ha ett bättre underhållet bestånd om 
driftskostnaderna är låga”. Företaget anser att de associeras med miljöarbete då 
de har en elbil med synlig företagslogga som drivs av egenproducerad 
solenergi. Kopplat till framtida krav nämner respondenterna de nya regleringar 
som idag finns. För tillfället rör inte dessa företaget då de är ett litet bolag, 
men hänsyn tas ändå eftersom tron är att regleringarna i framtiden kan bli 
hårdare och även omfatta dem. 

 

Det framförs att begreppet hållbart i dagsläget är ett slags “modeord” och att 
ordet ibland kan missbrukas för att framstå som duktig. Vidare uttrycks en 
tveksamhet till att det är hållbart att bygga i trä. Anledningen beror på att 
betong ses som ett tåligare material, då det till exempel står emot vattenskador 
och brandtillbud bättre än träfastigheter. Detta i samvariation med att 
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byggnaden blir mer värdefull desto längre tid den står. Kopplat till både 
avkastnings- och paybackkrav vet respondenten inte om det föreligger någon 
skillnad mellan gröna och “vanliga” investeringar, eftersom de inte anser sig ha 
gjort gröna investeringar. 

 

4.3. Respondent 3  

Fastighetsföretaget är kommunalägt och har inte miljöcertifierade byggnader. Företaget 
verkar i en medelstor stad (20.000 - 50.000 invånare) och intervjun genomfördes via telefon 
med bild. Respondenten var VD för företaget. 

 

Fastighetsföretaget har inga hyresgäster som efterfrågat miljöcertifierade 
byggnader. Nyproduktion har istället efterfrågats i attraktiva lägen. Det 
framkommer en tro på att hyresgästerna i viss mån kan uppskatta gröna 
egenskaper som till exempel en förbättrad inomhusmiljö. Att ta ut högre hyror 
i gröna byggnader tros inte vara möjligt i deras verksamhetsort. Anledningen 
beror på svårigheter att få ut vad som krävs för nyproduktion och således är 
det ännu svårare att ta ut för något mervärde. Hade hyressättningen varit 
oreglerad tros det att en högre hyressättning inte hade accepterats. Däremot 
skulle det kanske vara enklare att få ut den hyresnivå som krävs om bostaden 
medförde miljökvalitéer. Beståndet har för nuvarande ingen vakans. Men då 
vakans föreligger påpekas att vakans- och omflyttningsgraden är årstids- och 
säsongsberoende. Respondenten berättar att efterfrågan på lägenheter är 
mycket större än tillgången och således råder bostadsbrist. 

 

Företaget vill gärna förknippas med miljöarbete eftersom det är positivt och 
något att sträva efter. Därför gör de allt för att deras fastigheter på lång sikt 
ska vara bra ur en driftsekonomisk synpunkt. Via justeringar av anläggningar 
samt utbyte av vissa installationer har företaget reducerat sin 
energiförbrukning med 19 % under 10 år. IMD av varmvatten har införts 
vilket medfört att varmvattenförbrukningen minskat med cirka 35 %. 
Föregående är den enskilt största posten inom drift som reducerats på grund 
av miljö- och energireducerandeåtgärder. Företaget tillämpar även IMD på 
elförbrukningen. Kopplat till material och underhåll har en politisk diskussion 
förts där fördelarna med att bygga i det förnybara materialet trä lyfts. Men 
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åsikterna till det är något delad inom företaget eftersom bland annat 
produktionskostnaderna för trähus är högre än för en betongkonstruktion. 
Inte heller är respondenten övertygad om den långsiktiga överlevnaden för 
höga trähus då materialet bland annat behöver större underhåll över tid. 

 

Den förväntade prisutvecklingen på energi anses vara avgörande för vissa 
beslut och är en viktig parameter. Däremot har den inte varit så avgörande 
som tidigare förutsågs då elpriserna inte eskalerat enligt förväntningarna. 
Energireduceringen i sig anses viktigare “än att spara kronor och ören, men 
det är såklart en väldigt positiv bieffekt”. Kraven på finansieringskostnaden 
och paybacktiden är densamma oavsett om investeringen är grön eller inte. 
Investeringar som återbetalar sig inom 5 år genomförs. Respondenten framför 
en risk kopplat till driftsreduceringar. Vilket grundas i att vattenleverantörerna 
höjer den fasta avgiften då förbrukningen minskas. Fenomenet återfinns även 
på elnätssidan. Kopplat till elnätsavgiften sägs ”där spelar det ingen roll, för du 
måste abonnera på en viss effekt och då får du den fasta avgiften i alla fall i 
slutändan. Så det är en risk i det hela tycker jag”. 

 

4.4. Respondent 4  

Fastighetsföretaget är kommunalägt och har miljöcertifierade byggnader. Företaget verkar i 
en större stad (50.000 - 100.000 invånare) och intervjun genomfördes via besök. 
Respondenterna bestod av en fastighetsekonom och en projektledare. 

 

Företaget har både certifierade (Svanen och LEED) och ocertifierade 
byggnader. Inga hyresgäster har efterfrågat gröna bostäder, däremot tror 
respondenterna att hyresgästerna skulle kunna bli mer medvetna om företaget 
belyste “grönheten” bättre. Deras miljömärkta byggnad har mottagits positivt 
och de tror att hyresgästerna kan uppskatta samt därmed bli mer villiga att 
flytta till en grön bostad. Respondenten lyfter att helhetskänslan är en orsak till 
föregående. Hyresgästernas uppskattning har även framkommit vid 
utvärderingar i form av intervjuer. Kopplat till hyresnivån lyfts att det inte 
finns mycket mer att ta ut samtidigt som verksamhetsorten inte är van vid de 
höga hyror som råder. De tror att marknaden är mättad och att en oreglerad 
hyressättning inte påverkat utfallet. 
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Vakans- och omflyttningsgraden är nästan obefintlig i hela beståndet då det 
råder bostadsbrist. Föregående beror på marknadens högkonjunktur samt den 
stora efterfrågan på hyresrätter. Det nämns att hyresgäster som fått en 
lägenhet vanligtvis inte vill flytta vidare. Historiskt sett framkommer det att 
geografiska faktorer (såsom närheten till city eller naturen) har bidragit till 
vakansskillnader. Geografiska faktorer är något som fortsatt efterfrågas och är 
därmed av stor vikt vid bostadsletande. Deras fastighetsbestånd har en hög 
inomhuskvalité överlag och således uppmärksammas det inga skillnader mellan 
certifierade- och ocertiferade byggnader. 

 

Företagets driftskostnader är något som prioriterats, till exempel via 
driftsreducerande åtgärder. Deras energiförbrukning ligger i snitt på 90 kWh 
per kvadratmeter, samtidigt som deras konkurrenter ligger på runt 120 kWh 
per kvadratmeter. De har via förbättrande åtgärder (tilläggsisolering samt 
injustering av värme och ventilation) halverat energiförbrukningen i en 
fastighet (från 150 till 75 kWh per kvadratmeter) till en kostnad av cirka 95 
miljoner. I en annan fastighet har de via installation av värmepump reducerat 
förbrukningen med 40 kWh per kvadratmeter. Företaget har infört IMD av 
varmvatten och tvättdebitering samt använder sig av snålspolande apparater 
vilket bidrar till minskad förbrukning. IMD medför att det ställs högre krav på 
fastighetsföretaget då hyresgäster “ringer fort som attan” då till exempel en 
vattenkran läcker. Dessutom måste varmvattnet transporteras fram snabbt. 
Totalt sett är det värme- och vattenkostnaderna som minskat mest samtidigt 
som elen ökat lite på grund av nya energikrävande installationer 
(värmepumparna). Det poängteras att det gäller att gardera sig mot ökande 
värme- och elkostnader. För att analysera förändringen av energiförbrukning 
genomförs förkalkyler där prisutvecklingen på energi inte beaktas då det anses 
“omöjligt att sia om”. Vid kalkylberäkningarna för gröna investeringar blir 
resultatet bättre då driftskostnaderna är lägre. 

 

Företaget har valt att bygga grönt för att framstå som en bra byggare samtidigt 
som det tror att det ger ett bra renommé. Däremot har de “inte slagit på stora 
trumman” gällande sina gröna investeringar. De nämner att kostnaderna för 
gröna investeringar kan vara utöver det vanliga men det är viktigt att se på 
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helheten ur ett långsiktigt perspektiv. I framtiden kan det även vara bra att “få 
med sig fler aktörer, som totalentreprenörer, för det är ett gediget jobb man 
måste utföra för att få en certifiering”. Vid investeringar nämns att de har 
genomsnittliga avkastningskrav på samtliga åtgärder. Anledningen beror på att 
de är ett kommunalt bolag och därmed inte får gå in med lägre 
avkastningskrav än andra aktörer. Även paybacktiden är likvärdig vid gröna 
investeringar som vid vanliga. 

 

4.5. Respondent 5 

Fastighetsföretaget är kommunalägt och har miljöcertifierade byggnader. Företaget verkar i 
en mindre stad (< 20.000 invånare) och intervjun genomfördes via besök. Respondenterna 
bestod av en VD och en kundkoordinator. 

 

Fastighetsföretaget har inga planer på att certifiera sitt befintliga bestånd. Men 
när de bygger nytt bygger de certifierat som ett strategiskt val från bolaget och 
styrelsen. De tycker även föregående är viktigt för miljön och framtiden. 
Hyresgäster har efterfrågat och visat intresse för deras miljösatsningar, vilket 
tros bero på miljömärkningen på byggnaderna. Engagemanget vid 
inflyttningen av deras färdigställda Svanenmärkta projekt var jättestort, vilket 
delvis kan grundas i att människor idag är väldigt medvetna om hälsan, sig 
själva och miljön. Respondenterna tror att efterfrågan kommer att fortsätta i 
framtiden. Förutom den medvetenhet som respondenterna lyft anses även den 
förbättrade inomhusmiljön vara ytterligare en anledning till en högre bo- eller 
betalningsvilja. 

 

I fastighetsbeståndet råder en och samma hyressättning rakt över. Om 
hyressättningen istället varit oreglerad tror respondenten att det finns en 
möjlighet till högre hyror i certifierade bostäder. De tror även att en 
differentiering av hyrorna skulle möjliggöra finansiering av högre 
certifieringsnivåer. De säger ”vi kan ju säkert göra mycket mer men då kan det 
kosta lite mer. Men kan vi hämta hem det med hyran så är det en viktig del”. 
Eftersom det är bostadsbrist uppmärksammas inga vakansskillnader mellan 
gröna och ej gröna bostäder. I dagsläget kan vilket hus som helst hyras ut. Men 
när marknaden i framtiden är mättnad bör hyresgäster hellre väljer en 
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Svanenmärkt lägenhet än en i det gamla beståndet. När bostadsbrist inte längre 
råder kan det vara viktigt att ha en miljöstämpel för att locka hyresgäster. 
Omflyttningsgraden är även den låg i dagsläget, men de upplever att det finns 
hyresgäster i det gamla beståndet som vill flytta till miljömärkta hus på grund 
av miljötänket. 

 

Energipriserna är något som respondenterna inte reflekterat mycket över, men 
de försöker optimera alla fastigheter för att minimera sårbarheten för stigande 
energipriser. Det lyfts att de har solpaneler som de kan få hjälp av. År 2009 
gick de med i en energikampanj som medfört att energiförbrukningen sänkts 
med 34 %. Genom rotrenovering av ett äldre område (till exempel nytt 
värmesystem, ventilationssystem med återvinning, tilläggsisolerade fasader och 
vindar samt byte av fönster och balkongdörrar) har fjärrvärmeförbrukningen 
halverats. Företaget har infört IMD av hushållsel samt varm- och kallvatten 
vilket resulterat i mycket lägre förbrukning. Totalt sett har värmekostnaderna 
minskat mest. 

 

För tillfället anses företaget vara i lindan av att associeras med miljöarbeten. 
De tror att deras nybyggnation av Svanenmärkta fastigheter, i samverkan med 
de tidigare, kommer påverka deras image. Efter färdigställandet kommer 
företaget ha ett bestånd som till 30 % är miljömärkt. I framtiden tros tuffare 
miljökrav uppstå samtidigt som intresset och kraven från hyresgästerna kan 
öka. Ett miljöfokus kan då bli värdefullt och företaget anser därför att de 
måste bli duktigare på att marknadsföra det. 

 

Företaget har inte differentierat varken avkastningskravet eller paybacktiden 
för sina gröna respektive standardinvesteringar. De har inget avkastningskrav 
från sin ägare utan ska dra runt alla projekt från första dagen. Respondenten 
lyfter “gröna lån” från Kommuninvest, som är en förening där alla 
kommunala bostadsbolag samt kommuner gått samman. Där erbjuds mer 
fördelaktiga lån än från banker. De gröna lånen har en lägre ränta än den 
rådande standardräntan. Vid finansieringen av deras Svanenmärkta projekt 
användes föregående. I nuläget uppmärksammas däremot endast en liten 
vinning eftersom räntorna överlag är mycket låga. Men de säger att lånen är 
“ytterligare en sporre till att bygga miljövänligt”. 
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4.6. Respondent 6  

Fastighetsföretaget är privatägt och har inte miljöcertifierade byggnader. Företaget verkar i en 
större stad (50.000 - 100.000 invånare) och intervjun genomfördes via telefon. 
Respondenten har bland annat hand om driftsoptimering samt energifrågor. 

 

Fastighetsföretaget har inte haft några hyresgäster som efterfrågat certifierade 
byggnader. Däremot tros det att människor med ett stort miljöintresse kan 
efterfråga gröna bostäder om valmöjlighet förelåg eftersom miljöintresset 
växer. Idag styrs bostadsvalet av olika mervärdestjänster (till exempel bil- och 
cykelpool) samt läget och hyresnivån. Respondenten tror generellt sett inte att 
en ökad betalningsvilja finns hos hyresgästerna. Inte heller att föregående hade 
uppstått om hyresmarknaden hade avreglerats. En grön lägenhet med kallhyra 
kan däremot tänkas medföra ökad betalningsvilja då den är driftseffektiv. En 
förbättrad inomhusmiljö kan också leda till att bo- eller betalningsviljan ökar, 
men enbart hos en smal grupp av hyresgäster (till exempel äldre). 

 

Fastighetsbeståndet har ingen vakans då bostadsbrist råder och människor är 
glada om de ens har någonstans att bo. Tron är att inga skillnader i vakans- 
eller omflyttningsgrad finns mellan gröna- och standardbyggnader. Däremot 
skulle skillnader i omflyttningsgraden kunna föreligga om exempelvis 
inomhusmiljön är mycket bättre i en grön fastighet. Om det inte varit 
bostadsbrist hade gröna egenskaper kunnat vara en bonus i bostadsvalet, men 
föregående är svårt att uppskatta då allt i dagsläget är uthyrt. 

 

För tillfället har företaget endast IMD i en nyförvärvad fastighet där 
vattenförbrukningen ännu inte analyserats. Företaget använder långsiktigt 
hållbara material både invändigt och utvändigt (till exempel klinkers, LED-
belysning, isolering samt fönster och dörrar med låga U-värden). 
Värmeförbrukningen är den delen av drifts- och underhållskostnaderna som 
minskat mest via miljöförbättrande åtgärder (framförallt tilläggsisolering). 
Företaget är med i ett energiprojekt som syftar till att halvera 
energiförbrukningen i en fastighet till under 75 kWh per kvadratmeter. Enligt 
den senaste rapporten ska de klara av det. Av de positiva faktorerna väger de 



 33 

reducerade driftskostnaderna tyngst då de har en direkt påverkan på 
ekonomin. 

 

Företaget har nyligen börjat arbeta med att förstärka sin miljöprofil samt 
kommunicera ut det. De har än så länge inte hunnit se om föregående 
påverkat imagen. Men de hoppas att de förknippas med miljöarbete och att det 
tydligare ska framgå, eftersom en grön image anses bli viktigare. Genom att 
bedriva miljöarbete i framtiden tror respondenten att bostadshyresgäster kan 
lockas, vilket redan sker på den kommersiella marknaden. 

 

Paybacktiden är generellt sett längre för gröna åtgärder eftersom de brukar 
kosta lite mer. Föregående accepteras av företaget eftersom de arbetar 
långsiktigt. Vad gäller avkastningsräntan kan inte några skillnader urskiljas, 
däremot uppmärksammas lägre driftskostnader i gröna byggnader. Kopplat till 
energiprisförändringar har respondenten inte reflekterat över det då 
“kostnaderna är lite vad de är”. Vidare nämns att solcellspaneler diskuterats 
inom företaget och att det definitivt kan ge ett skydd mot ökade energipriser. 
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5. Analys 

En bristande medvetenhet kring gröna byggnader förekommer (Elias & Khai 
Lin 2015) och en osäkerhet kring de ekonomiska utfallen finns (Kats 2003). 
Samtliga respondenter är i olika grad medvetna om gröna byggnader och 
uppmärksammar ekonomiska fördelar. Däremot florerar en viss osäkerhet och 
brister kring området återfinns. Osäkerheten kan bland annat grundas i att 
hållbara material vanligtvis är dyrare och att medvetenheten brister kring om 
dessa material faktiskt är långsiktigt försvarbara. Det föreligger dessutom 
osäkerhet kring de ekonomiska fördelarna med energireduceringar då 
elleverantörerna justerar prissättningen vid reducerad förbrukning. Att även 
hyresgästernas efterfrågan och betalningsvilja upplevs som bristfällig kan bidra 
till tveksamhet inför gröna byggnader. För att uppnå en utveckling på området 
är det fördelaktigt med en robust medvetenhet mellan alla inblandade i 
konstruktionsindustrin (Elias & Khai Lin 2015), vilket även en respondent 
poängterat. Nedan följer en analys av studiens empiri i förhållning till det 
teoretiska ramverket. Indelning har skett utifrån de positiva faktorerna, där 
hyrespremier och förbättrad inomhusmiljö sammanvävts. 

 

5.1. Hyrespremie och förbättrad inomhusmiljö 

En högre hyresnivå för gröna byggnader är möjlig (Aroul & Hansz 2012; 
Eichholtz et al. 2010, 2013; Fuerst et al. 2016; Fuerst & McAllister 2011a, 
2011b; Miller et al. 2008). Storleken på hyrespremien kan variera beroende på 
bland annat hyresavtalets utformning (Eichholtz et al. 2013). Samtliga 
respondenterna använder delvis hyresavtal med IMD. Det kan tänkas att 
hyresgäster är benägna att betala en högre hyra för en grön bostad när de 
själva betalar driften. Om det till exempel finns två identiska fastigheter, där 
den ena driftsoptimerats och den andra inte, är det fördelaktigt att bo i den 
förbättrade fastigheten. Baserat på föregående resonemang borde det finnas 
utrymme till högre hyror eftersom energibesparande armatur genererar lägre 
driftskostnader. Exempel på energibesparande armatur kan vara snålspolande 
toaletter och kranar samt LED-belysning med närvarostyrning. 

 

Majoriteten av fastighetsföretagen upplever inte en ökad betalningsvilja eller 
efterfrågan på gröna bostäder, trots att en miljömedvetenhet idag kan finnas i 
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olika stor utsträckning. Det verkar följaktligen som att många 
bostadshyresgäster inte upplever en ökad attraktivitet med gröna bostäder. En 
samvariation med att kommersiella hyresgäster har en högre betalningsvilja på 
grund av fastighetens ökade attraktivitet (Eichholtz et al. 2010; Fuerst & 
McAllister 2011a) återfinns inte hos respondenterna. Att de flesta företagen 
inte upplevt någon efterfrågan eller ökad betalningsvilja hänger samman med 
vad Miller et al. (2008) framfört. Det har framkommit att vissa företag bör bli 
bättre på att marknadsföra sitt miljöengagemang, vilket kan leda till en ökad 
medvetenhet hos hyresgästerna. Det är således sannolikt att det upplevs ett 
samband mellan efterfrågan och grön marknadsföring. Samtidigt är det möjligt 
att företagen inte märker en efterfrågan i nuläget eftersom hyresgästerna inte 
uppmärksammat att gröna bostäder finns. 

 

En respondent tror att en högre hyresnivå hade kunnat tas ut i framtiden om 
hyressättningen varit oreglerad. Samma företag tror även att en efterfrågan på 
gröna bostäder finns, vilket skulle kunna utgöra en orsak till varför de tror att 
en ökad betalningsvilja kan föreligga. Majoriteten av fastighetsföretagen 
upplever däremot inte att den reglerade marknaden utgör ett hinder för 
hyressättningen. En aspekt som lyfts kopplat till hyressättningen är att 
fastighetens hedoniska egenskaper såsom antalet våningar, ålder och läge 
påverkar hyressättningen (Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a; 
Miller et al. 2008). Att hyressättningen korrelerar med fastighetens hedoniska 
egenskaper stämmer överens med vad flertalet respondenter lyft. 

 

Ett antal respondenter lyfter att säregenskaper som gröna mervärdestjänster 
och ett förbättrat inomhusklimat kan öka hyresgästernas betalningsvilja. 
Föregående stämmer överens med tidigare studier på området (Eichholtz et al. 
2010, 2013; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Pitts & Jackson 2008). En del 
respondenter upplever inte något problem med inomhusklimatet och därför är 
det svårt att tro att hyresgästerna skulle betala mer för denna säregenskap, 
vilket tidigare studier påvisat (Eichholtz et al. 2010; Pitts & Jackson 2008). En 
anledning till att respondenterna inte upplever något problem med 
inomhusmiljön kan bero på att kostnaderna för det delvis är dolt (Eichholtz et 
al. 2010). Således kan det vara svårt för fastighetsföretaget att beakta den 
faktiska påverkan av ett bättre inomhusklimat. 
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Flertalet respondenter uppskattar däremot den förbättrade inomhusmiljön 
som följer med gröna byggnader. Men hur attraktivt fastighetsföretagen 
upplever särdraget skiljer sig däremot åt. En anledning kan bero på att 
inomhusmiljön är svårbedömd (Eichholtz et al. 2010; Kats 2003). Dessutom är 
det problematiskt att kvantifiera hur inomhusmiljön förbättras och således är 
det svårt att fastställa den indirekta ekonomiska påföljden (Kats 2003; Pits & 
Jackson 2008). Vidare lär en förbättrad inomhusmiljö endast vara attraktiv för 
fastighetsföretag om det efterfrågas av hyresgästerna. Eftersom majoriteten 
inte har efterfrågan på gröna bostäder, kan det anses svårt för fastighetsföretag 
att veta om luftkvalitén påverkar hyresgästernas val. Då efterfrågan på 
bostäder är högre än utbudet kan det vara svårt för hyresgäster att ställa några 
specifika krav. 

 

5.2. Minskad vakans 

Vakansgraden beror bland annat på hur marknaden mår (Eichholtz et al. 2013) 
och väsentliga förändringar kan förekomma mellan olika år (Fuerst & 
McAllister 2011b). Samtliga respondenter lyfter att det för tillfället är 
bostadsbrist och att knappt noterbar vakans finns. På grund av det kan det 
vara svårt att uppfatta om det är gröna byggnaders säregenskaper eller 
marknadens nuvarande tillstånd som påverkar vakansgraden. Gröna 
egenskaper anses däremot kunna utgöra en bonus i bostadsvalet om 
bostadsbrist inte förelegat. Således existerar en viss medvetenhet hos företagen 
kring att minskad vakans hade kunnat förekomma i gröna bostäder. Trots att 
det för nuvarande inte realiserats. 

 

Det har framkommit att vakans- och omflyttningsgraden inte beror på de 
miljöaspekter som följer med gröna byggnader. Vilket inte samvarierar med att 
en lägre vakansgrad uppstår i dessa (Fuerst & McAllister 2011a). En 
respondent framförde att ett bättre inomhusklimat kan leda till att hyresgäster 
stannar kvar längre i en grön bostad. Föregående utgör en fördel med gröna 
byggnader (Fuerst & McAllister 2011a) eftersom det leder till minskade 
omflyttningskostnader. Eftersom endast en respondent belyst ovanstående kan 
det anses som att majoriteten inte uppmärksammat en minskad 
omflyttningsgrad i gröna byggnader. Det är däremot problematiskt att förutspå 
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hur vakans- och omflyttningsgraden hade förhållit sig om det inte varit 
bostadsbrist. Alternativt om det är bostadsbristen som utgör anledningen till 
att respondenterna inte värdesätter denna positiva faktor. 

 

En lägre vakansgrad i gröna byggnader kan bero på ökad attraktivitet, bättre 
inomhusklimat eller lägre driftskostnader (Fuerst & McAllister 2011a; 
Paumgartten 2003; Pitts & Jackson 2008). Eftersom vakansgraden idag är 
nästintill obefintlig är det svårt för fastighetsföretag att uppskatta vad som kan 
påverka denna. Från respondenterna framkommer en osäkerhet kring om det 
föreligger vakansskillnader mellan gröna- och standardbyggnader. När 
marknaden är mättad tros hyresgäster välja miljöcertifierat i första hand. 
Härmed kan det tänkas att vakansgraden kan vara annorlunda då bostadsbrist 
inte råder och då hyresgäster kan göra aktiva val. Eftersom respondenterna 
tror att gröna bostäder hade valts om valmöjlighet förelegat kan det tolkas som 
att hyresgäster borde attraheras av att bo grönt. 

 

Minskad vakans kan även bero på att en efterfrågan på gröna byggnader 
utvecklas då hyresgästernas syn på miljöfrågor förändras (Aroul & Hansz 
2012; Fuerst et al. 2016). Några respondenter vidrör att miljöintressen finns 
vilket kan leda till ökad efterfrågan. För tillfället upplever däremot inte 
majoriteten att hyresgäster har en förändrad syn och attityd på miljöfrågor. 
Däremot uppmärksammas en förändrad attityd hos hyresgästerna och således 
kan det tänkas att intresset för miljöfrågor är på frammarsch. 

 

5.3. Minskade drifts- och underhållskostnader 

Samtliga av fastighetsföretagen uppgav att de har reducerat sina 
driftskostnader med hjälp av gröna investeringar. Anledningen till varför 
driftsreduceringen är synligt för fastighetsföretagen kan tänkas bero på att 
driftskostnader är en direkt faktor, som går att mäta och kvantifiera (Kats 
2003). Vilket även vidrörts vid en intervju. En annan anledning kan vara att 
driftskostnaderna är en av de mest omtalade fördelarna i gröna byggnader 
(Aroul & Hansz 2012; Copiello & Bonifaci 2015; Eichholtz et al. 2010; Fuerst 
& McAllister 2011a, 2011b; Kats 2003; Miller et al. 2008; Paumgartten 2003). 
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Med grund i att samtliga företag reducerat sina driftskostnader kan det anses 
utgöra en attraktiv faktor att beakta kopplat till gröna åtgärder. Men hur 
mycket energibesparingar som uppnåtts och vilka typer av investeringar som 
gjorts skiljer sig åt. Skillnaderna kan tänkas bero på kostnadsaspekten vid 
investeringstidpunkten, varvid några respondenter lyfter att det kan kosta mer 
för gröna investeringar. Om dessutom svårigheter i att erhålla intäkter 
föreligger kan det vara problematiskt att genomföra en större 
driftsreducerande investering. Vidare kan storleken på kommunen som 
fastighetsföretagen verkar i tänkas påverka deras finansiella ställning. Finns 
följaktligen inte tillgång till ekonomiska medel kan det vara svårt att finansiera 
de kostsamma investeringarna. Således kan ett värdesättande av de ekonomiskt 
positiva faktorerna föreligga men de initiala merkostnaderna kan tänkas 
hämma gröna investeringar. 

 

Omfattningen av driftsreduceringar varierar för fastighetsföretagen vilket även 
tidigare studier belyst (Aroul & Hansz 2012; Copiello & Bonifaci 2015; 
Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; Kats 2003; Miller et 
al. 2008; Paumgartten 2003). En anledning till föregående kan bero på att 
nettoeffekten av gröna investeringar inte uteslutande är lönsamma (Copiello & 
Bonifaci 2015). Om möjligheten till att uppbära högre hyresintäkter inte finns 
lär det vara av vikt att hålla nere utgifterna. Således kan behovet av att samtliga 
investeringar måste generera positiv nettoeffekt föreligga. Om ekonomin är 
god kan utrymme för att investera med miljön och samhällets bästa i åtanke 
förekomma. Skiftande uppfattning om de energireducerande investeringarna 
kan tänkas förekomma beroende på vilken ekonomisk situation 
fastighetsföretagen befinner sig i.  

 

I samband med gröna åtgärder kan bland annat energi-, avfalls- och 
vattenkostnader minska (Eichholtz et al. 2010; Miller et al. 2008). De delar av 
respondenternas driftskostnader som minskat mest är kostnaderna för värme, 
vatten och el. Ingen av respondenterna har vidrört avfallskostnader. Samtliga 
respondenter har IMD av vattenförbrukningen i någon fastighet och således 
bör denna gröna åtgärd uppskattas. Den individuella mätningen har bidragit till 
att de flesta av företagen reducerat sin vattenförbrukning. Endast en 
respondent anger att de har samma förbrukning som innan. Implementeringen 
av IMD resulterar i att hyresgästerna betalar sina egna driftskostnader helt eller 
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till en viss del. Föregående kan innebära att hyresgästerna lockas till gröna och 
mer ekonomiskt lönsamma byggnaderna (Fuerst & McAllister 2011b).  

 

Valet av byggnadsmaterial återspeglas i fastighetens driftskostnader och 
hållbara material med låg underhållsskyldighet väljs vanligtvis i gröna 
byggnader (Aroul & Hansz 2008; Pitts & Jackson 2008). Hälften av 
respondenterna lyfte att det är viktigt att se långsiktigt när det kommer till 
materialval. Ett långsiktigt tänk kan samverka med att tänka grönt eftersom 
“grön-”, “hållbar-” och “långsiktighet” bör samvarierar med varandra. Några 
av respondenterna har lyft gröna investeringar som bidragit till reducerade 
driftskostnader. Föregående kan utgöra exempel på hur materialval återspeglas 
i minskade driftskostnader. Två respondenter har däremot belyst att material 
som benämns som hållbara inte uteslutande behöver vara hållbara ur ett 
långsiktigt perspektiv. Således stöds inte påståendet att gröna byggnader 
nödvändigtvis omfattar hållbara materialval. En anledning till 
fastighetsföretags skiftande åsikter kan bero på att begreppet hållbart 
definieras olika (Kats 2003).  

 

Det har framkommit att minskade driftskostnader leder till ett bättre 
underhållet bestånd. Eftersom gröna åtgärder leder till minskade 
driftskostnader kan det vara förenligt med att underhållskostnaderna är lägre i 
gröna byggnader (Elias & Khai Lin 2015; Kats 2003; Miller et al. 2008). Det 
har även lyfts att vissa hållbara material behöver större underhåll, vilket inte 
överensstämmer med föregående påstående. Eftersom bedömningen av grönt 
varierar (Kats 2003) kan underhållskostnaderna vara lägre i vissa gröna 
byggnader, men inte i andra. Föregående beror på hur fastighetsföretag 
definierar begreppet samt vad som ingår i kostnadsposten. En anledning till 
lägre underhållskostnader i gröna byggnader kan bero på förbättrad drifts- och 
mäthjälp (Kats 2003). En respondent har uppmärksammat att IMD kan leda 
till att hyresgäster ringer omgående när läckage finns samt att varmvatten 
måste transporteras fram fort. Detta kan ses som exempel på när en grön 
åtgärd (IMD) bidragit till bättre drifts- och mäthjälp, vilket kan generera lägre 
underhållskostnader. 
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5.4. Förbättrad image 

Gröna byggnader gynnar företagets image och kan leda till konkurrensfördelar 
(Eichholtz et al. 2010; Fuerst & McAllister 2011a). Samtliga respondenter 
tycker att de helt eller delvis förknippas med gröna byggnader. Följande 
innebär att det i realiteten kan anses önskvärt och positivt att förknippas med 
miljövänligt arbete. Det framkommer dessutom att en miljöstämpel kommer 
vara viktigt i framtiden för att locka hyresgäster. Här uppmärksammas att en 
grön image kan leda till konkurrensfördelar. Däremot behöver miljöarbetet 
marknadsföras bättre, vilket kan innebära att fastighetsföretagen 
uppmärksammat att gröna byggnader kan främja deras verksamhet. 
Fastighetsföretagen anser således att det är viktigt att hyresgästerna är 
medvetna om deras miljöengagemang. Med grund i ovanstående verkar 
fastighetsföretagen uppmärksamma det positiva med en grön image. 

 

En certifiering resulterar i att företagets synlighet på marknaden förbättras 
(Eichholtz et al. 2010; Pitts & Jackson 2008). Samtliga företag som tagit upp 
att de behöver bli bättre på marknadsföring har miljöcertifierade byggnader. 
Att de upplever ett behov av att bli bättre på att marknadsföra sina gröna 
investeringar behöver däremot inte betyda att deras synlighet inte har 
förbättrats i och med certifiering. Föregående grundas i att vissa respondenter 
beaktat att deras miljömärkta byggnader uppmärksammats av utomstående. 
Vilket kan tänkas gå i samklang med att synligheten på marknaden har 
förbättrats. Det har framkommit att hyresgästernas miljömedvetenhet kan 
bero på fastighetsföretagens marknadsföring. Vilket innebär att imagefördelar 
kan generera synlighet på fastighetsmarknaden. Men om företagen inte når ut 
med sina projekt kan fördelarna utebli och således kan det vara svårt att 
uppskatta denna fördel. 

 

Ett företag använder en solenergidriven bil med företagsloggan synlig, de anser 
därför att de associeras med miljöarbete. Om de är medvetna om att företag 
med miljöposition kan generera stora finansiella fördelar (Paumgartten 2003) 
kan det utgöra en anledning till att köra dessa bilar. Dessutom bidrar bilarna 
till en ständig reklam, vilket kan medföra en grönare image. Inget av företagen 
nämner rent konkret att de tror att en association med miljöarbete skulle ge 
finansiella fördelar. Samtidigt har ingen av dem problem med att hyra ut sina 
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bostäder eftersom det är bostadsbrist. Med grund i ovanstående kan det vara 
så att företagen för tillfället inte märker av att en grön image påverkar den 
ekonomiska ställningen. Men då bostadsbrist inte föreligger kan det eventuellt 
förändras. Att image är en indirekt faktor som är svår att översätta i 
ekonomisk effekt (Kats 2003) kan även utgöra en anledning till att inget 
företag nämnt finansiella fördelar kopplat till image. 

 

En respondent lyfter att det inte råder stor medvetenhet kring miljön vid val 
av bostad. Är hyresgäster inte medvetna om “grönheten” lär de inte heller 
uppskatta den. Föregående är inte förenligt med att en grön image bidrar till 
att nya grupper av hyresgäster lockas till fastigheten (Eichholtz et al. 2010). 
Majoriteten av företagen har inte upplevt en efterfråga på gröna bostäder. 
Vilket inte hänger samman med resonemanget att en grön image kan leda till 
en ökad hyresefterfrågan för fastighetsföretag (Fuerst & McAllister 2011a). Då 
det i dagsläget inte föreligger valmöjligheter vid bostadsletandet är det svårt att 
analysera hur företagets image påverkar hyresgästernas val, utan att dra 
hypotetiska slutsatser. I framtiden tror flera respondenter att en grön image 
kan bli viktigare och att större medvetenhet kan komma på sikt. Föregående 
medför till att hyresefterfrågan kan infinna sig i framtiden, vilket kan locka nya 
grupper av hyresgäster (Eichholtz et al. 2010). Om miljöintresset är stort kan 
viljan att flytta in i en byggnad som ägs av ett miljöassocierat företag öka. 

  

Ett företag framförde att människor idag redan är medvetna om miljön. 
Möjligheten finns att det företaget har nått ut med sina miljöcertifierade 
byggnader och gjort hyresgästerna medvetna om dess fördelar. Certifiering kan 
resultera i att företagets synlighet på marknaden förbättras (Eichholtz et al. 
2010; Pitts & Jackson 2008) och kanske är så fallet för de ovan. Övriga företag 
med certifierade byggnader verkar i större städer, vilket kan tänkas påverka 
synligheten av deras miljöarbeten. En anledning kan vara att det i större städer 
vanligtvis förekommer fler konkurrenter. En annan kan bero på att det är 
svårare att hitta bostad i storstäder och därför är hyresgäster glada för vad de 
får. Således intresserar de sig inte heller lika mycket för företagens övriga 
projekt. 
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5.5. Lägre riskpremie 

Tre företag har miljöcertifierade fastigheter och nämner att ett långsiktigt 
förhållningssätt är viktigt. Vidare kan en miljöstämpel i framtiden bli viktig för 
att attrahera hyresgäster. Här lyfts en framtida risk och hur denna risk kan 
minimeras genom att inneha ett miljöcertifierat bestånd, något som tidigare 
studier påvisat (Eichholtz et al. 2010, 2013; Fuerst & McAllister 2011a, 2011b; 
Kats 2003). Vid intervjuerna uppmärksammades att det kan vara av vikt att äga 
gröna byggnader i framtiden, trots att det idag inte krävs för att få beståndet 
uthyrt. Att kraven på grönt ökar med den växande miljömedvetenheten 
(Eichholtz et al. 2013) anser en del respondenter. En anledning som anges är 
en tro på att yngre generationer är mer miljömedvetna och således ställer 
högre krav. Föregående skulle innebära att det kan vara ogynnsamt att ha ett 
fastighetsbestånd som inte är grönt om det inom kort är det som efterfrågas, 
vilket tidigare studier nämnt (Denell & Bonde 2015). 

 

Några respondenter lyfter risker kring att regleringar inom miljöområdet kan 
bli mer omfattande i framtiden. Dessa risker kan reduceras med hjälp av 
miljöcertifieringar (Fuerst & McAllister 2011a, 2011b). Trots föregående 
innehar inte samtliga respondenter ett certifierat bestånd. Vilket kan bero på 
att det är svårt att sia om vad som förändras. Hur framtida risker kommer 
påverka ekonomin är dessutom svårt att mäta och översätta i ekonomisk effekt 
(Kats 2003). Eftersom regleringarna på området ständigt utvecklas kan företag 
tänkas avvakta med att implementera ett grönt tänk till fullo. Det eftersom nya 
regleringar kan medföra att de utförda investeringarna blir inaktuella.  

 

Flertalet av respondenterna har inte lägre avkastningskrav eller längre 
paybacktid för gröna investeringar eller byggnader. De minskade riskerna för 
framtida krav återfinns således inte i företagens avkastningskrav, vilket inte 
stämmer med att dessa vanligtvis är lägre kopplat till gröna byggnader (Miller 
et al. 2008). Endast ett företag accepterar en längre paybacktid på gröna 
investeringar. Vilket kan bero på att resultaten för gröna investeringar blir mer 
lönsamma på grund av de reducerade driftskostnaderna. Det förbättrade 
resultatet skulle således kunna möjliggöra för samtliga företag att ha ett lägre 
avkastningskrav. Men eftersom vissa fastighetsföretag är kommunalägda får de 
inte lov att ha lägre avkastningskrav än de privatägda. 



 43 

 

Gröna renoveringar har utförts för att minimera byggnaders sårbarhet mot 
ökande värme- och elkostnader. Föregående stämmer med att ett grönt 
bestånd ger skydd mot ökade energipriser (Copiello & Bonifaci 2015; 
Eichholtz et al. 2013). Vid reflektioner kring energipriserna uppmärksammar 
fastighetsföretagen överlag de positiva miljökonsekvenserna mer än skyddet 
mot energiinflation. Kanske beror det på att företagen tycker det är viktigt att 
göra en insats för miljön och samhället i stort. Två respondenter lyfter ett 
dilemma kopplat till ovan. Om fastighetsföretagen sänker elförbrukningen 
tenderar elleverantören att höja den fasta avgiften. Detsamma gäller på 
vattenförbrukning. Ovanstående innebär att det ekonomiska utfallet av 
energireduceringarna blir svåra att uppskatta när prissättningen förändras, 
vilket stöds av Copiello och Bonifaci (2015). 

 

Att det finns en lägre riskpremie kopplat till lån för gröna investeringar (Kats 
2003) har uppmärksammats av två kommunala fastighetsföretag. “Gröna lån” 
kan ses som en positiv drivkraft för utvecklingen av gröna byggnader. Lånen 
kan däremot vara svåra att värdesätta för samtliga fastighetsföretag, eftersom 
Kommun Invests lån enbart kan nyttjas av kommunalägda företag. De 
nuvarande låga standardräntorna gör det även svårt för fastighetsföretagen att 
till fullo gynnas av de “gröna lånen”. Men i framtiden, när ränteläget 
stabiliserats, kan dessa lån generera större ekonomiska fördelar.  
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6. Slutsats 

Genom att beakta den teoretiska referensramen samt utföra intervjuer med 
fastighetsföretag har syftet med studien besvarats. Syftet är att belysa hur 
fastighetsföretag, i södra Värmland, uppfattar de ekonomiskt positiva faktorer 
(hyra, vakans, drift- och underhåll, image, inomhusmiljö och risk) som 
sammankopplas med gröna byggnader. Slutsatsen är att samtliga av de 
intervjuade företagen värdesätter någon av faktorerna samt nämner att ett 
långsiktigt förhållningssätt är viktigt. Att alla fastighetsföretag har ett miljötänk 
upplevs oväntat då kommunerna är olika attraktiva, baserat på geografiskt läge. 
Det är även oväntat eftersom miljön framhävs olika mycket på deras 
hemsidor. Resultaten som frambringats i denna studie bidrar till en ökad 
förståelse för hur fastighetsföretag kan uppfatta vissa följder av gröna 
byggnader. Föregående är av vikt för att utveckling på området ska kunna 
fortskrida. 

 

Det som kan konstateras är att minskade drifts- och underhållskostnader samt 
image är de faktorerna som värdesätts högst. Den faktor som företagen inte 
upplever påverkas av gröna byggnader är minskad vakans, vilket kan bero på 
den rådande bostadsbristen. Då en nästintill obefintlig vakansgrad föreligger 
kan det vara svårt att värdera hur gröna byggnader påverkar denna. En annan 
faktor som de flesta fastighetsföretagen inte tror på i gröna bostadsbyggnader 
är hyrespremier. Föregående kan hänga samma med att majoriteten av 
hyresgästerna inte efterfrågar grönt i dagsläget och att fastighetsföretagen 
därför inte tror att en ökad betalningsvilja finns. Endast en anser att rådande 
hyresreglering har en negativ påverkan på hyressättningen. Vad som nu 
framkommit anser vi oväntat med tanke på att många uppskattar de gröna 
faktorerna. Att fastighetsföretagen inte tror på en ökad betalningsvilja anses 
inte kompatibelt med föregående. 

 

Samtliga fastighetsföretag verkar vara medvetna om miljön samt att 
“grönheten” kan utgöra en mer betydelsefull fråga i framtiden. Däremot skiljer 
sig engagemanget åt och således även uppfattningen av de positiva faktorerna. 
Den företagsekonomiska ställningen samt storleken på verksamhetsorten kan 
tänkas påverka graden av engagemang. Eftersom majoriteten upplever att de 
behöver förbättra sin synliga miljöprofil bör de uppskatta och känna stolthet 
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över fördelarna med gröna byggnader. Då dessutom kraven på grönt förväntas 
öka, och därmed medföra risker för fastighetsföretag med ett äldre bestånd, så 
kan gröna byggnader användas för att minimera vissa risker. Hur den 
förbättrade inomhusmiljön värdesätts varierar. Slutligen är det svårbedömt att 
veta om uppskattningen för gröna byggnader beror på de ekonomiskt 
fördelaktiga faktorerna eller på att företagen vill göra en miljöinsats. Troligen 
utgör det en kombination av båda.  

 

6.1. Fortsatt forskning 

Inom miljöområdet föreligger fortfarande förbättringspotential. Det 
uppmärksammas att investeringskostnaderna verkar vara ett hinder för fler 
och mer omfattande gröna investeringar. Även hyresgästernas bristande 
efterfrågan verkar utgöra ett hinder. Fortsatta studier på investeringskostnader 
i relation med de positiva ekonomiska resultaten från gröna byggnader borde 
utföras. Att även studera hur hyresgäster uppfattar gröna byggnader hade varit 
meningsfullt. Vidare borde en liknande studie utföras då bostadsbrist inte 
föreligger. 
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Bilaga 1. 

Definitioner: 

Boverkets Byggregler: 

Boverkets Byggregler (BBR) utgör en samling föreskrifter där allmänna råd för 
svenska byggnader presenteras. BBR innehåller regleringar och krav om bland 
annat energianvändning, inomhusmiljö, utformning samt säkerhet. 

 
Boverkets Byggregler: http://www.boverket.se [2017-05-18] 

 

LEED:  

Det USA-utvecklade certifieringssystemet LEED är det mest kända och 
spridda systemet. Det kan appliceras på såväl ny- och ombyggnation samt 
redan befintliga byggnader. Bedömning görs via ett poängsystem med hänsyn 
till områdenas närmiljö, material, vatten- och energianvändning samt 
inomhusklimat. Bonuspoäng kan erhållas för innovation i projekt och 
regionala hänsynstaganden. 

 

LEED: https://www.sgbc.se/docman/om-sweden-gbc-2014/332-infoblad-
leed-2014/file [2017-05-18] 

 

Miljöbyggnad:  

Miljöbyggnad är ett certifieringssystem som är utvecklat för svenska 
förhållanden. Systemet är enkelt och kostnadseffektiv. Det är det mest 
använda certifieringssystemet för byggnader i Sverige och kan appliceras på 
både nya samt befintliga byggnader. Märkningen innebär ett kvitto på att 
viktiga parametrar kopplade till energi, inomhusmiljö och material är 
uppfyllda. 
 
Miljöbyggnad: https://www.sgbc.se/var-verksamhet/miljoebyggnad [2017-05-
18] 
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Svanen:  

Svanen är en miljöcertifiering som arbetar för fortsatt utveckling inom 
miljöområdet med visionen “ett hållbart samhälle”. Miljömärkningen 
förekommer på flertalet produkter och tjänster, däribland på byggnader såsom 
flerbostadshus, förskolor och småhus. Miljöhänsyn ska tas från 
tillverkningsprocessen till att byggnaden står färdig. En god inomhusmiljö 
erbjuds i dessa byggnader.. En Svanenmärkt byggnad utgör ett kvitto på att 
byggnationen skett under “kontrollerade former, med omtanke om miljö och 
människors hälsa”. 

 
Svanen:  http://www.svanen.se [2017-05-18] 
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Bilaga 2. 

Samtyckesblankett: 
 

 
 
 
Information om samtycke 
Våra namn är Sara Gustavsson och Therese Jönsson, vi studerar 
Fastighetsekonomi på Karlstads Universitet. Vi utför en studie om hur 
fastighetsföretag i södra Värmland uppfattar de positiva ekonomiska 
faktorerna som sammankopplas med gröna byggnader. 
 
Intervjun beräknas ta cirka en halvtimme där du som informant deltar frivilligt. 
Samtalet kommer att spelas in så att vi i efterhand ska kunna gå igenom allt 
som sagts. Varken ert eller företagets namn kommer att skrivas ut eller 
publiceras i uppsatsen. 
 
Samtycke 
Härmed lämnar jag samtycke till intervju om ovanstående ämne och jag ger 
mitt godkännande till att bli intervjuad. 
 

Datum och ort: _________________________ 

Företag:   _________________________ 

Namnteckning:  _________________________ 

Namnförtydligande:  _________________________ 

Tack för er medverkan! 
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Bilaga 3. 

Intervjufrågor: 
 

1. Vad har ni för titel (befattning) inom företaget? 
 

2. Vad associerar ni till gröna byggnader? 
 

3. Fråga baserad på företagens respektive hemsida samt deras uttryckta 
miljöengagemang. 
 

4. Tror ni att ni kan få ut högre hyror i en grön bostadsfastighet? 
4.1. Tror ni hyressättningen hade varit annorlunda om hyresmarknaden 
varit oreglerad?  

 
5. Miljöcertifierade (t.ex. LEED, Miljöbyggnad, Svanen) eller gröna 

byggnader brukar ha en bättre inomhusmiljö. Tror ni att detta kan 
påverka hyresgästers bo- eller betalningsvilja? 
 

6. Vet/Tror ni att vakansgraden skiljer sig/kan skilja sig i era 
miljöcertifierade eller gröna byggnader gentemot era 
standardbyggnader? 
6.1. Vet/Tror ni att omflyttningsgraden skiljer sig/kan skilja sig i era  
(gröna) fastigheter? 
 

7. Har ni haft några hyresgäster som efterfrågar miljöcertifierade 
bostäder? 
 

8. Hur mycket/Har era driftskostnader påverkats av era 
miljöförbättrande/miljöcertifierade och/eller energieffektiviserande 
åtgärder? 
8.1. Är det någon del av drifts- eller underhållskostnaderna som 
minskat mer? 

 
9. Anser ni att förtaget associeras med miljöarbeten (miljöfrågor)? 

9.1. Anser ni att företagets bild förändrats (utåt sett) i samband med att 
ni investerat i gröna åtgärder? Vad tror ni är orsaken till att företags bild 
i så fall förändrats? 
 

10. Har ni lägre avkastningsränta eller accepterar ni högre paybacktid på 
gröna investeringar/gröna byggnader? 
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11. Eftersom energipriserna kraftigt kan förändras så kan energieffektiva 
byggnader ge en viss säkerhet mot stigande energipriser. Är det något 
ni reflekterat över? 
11.1. Anser ni att riskbilden för era fastigheter förändrats då de drar 
mindre el? 

 
12. Utifrån ovan angivna faktorer (hyrespremier, vakans, drift, image och 

risk) vilken tycker ni är viktigast eller väger tyngst för gröna byggnader? 
Varför? 

 
13. Är det något ni tycker att vi inte tagit upp som ni vill belysa eller lägga 

till?  
 
 
Tack för er medverkan. 
/ Sara Gustavsson & Therese Jönsson, studenteter vid Karlstads Universitet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


