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Sammanfattning 

Miljö- och hållbarhetsarbete används i fastighetsbranschen för att kunna sänka 
energiförbrukningen och öka lönsamheten i företags fastigheter. Genom att använda 
gröna byggnader kan fastighetsägare få struktur och rådgivning i arbetet med 
fastigheternas miljöpåverkan. Tidigare forskning har undersökt lönsamheten och 
kostnaderna inom området, men det saknas forskning som behandlar vilka faktorer 
som påverkar byggandet. Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer 
som påverkar fastighetsägare att uppföra gröna certifierade byggnader. Studien 
behandlar certifieringssystemet LEED och benämningen gröna byggnader likställs 
med detta system. 

I uppsatsens teori beskrivs vad en grön byggnad innebär och vilka krav som ställs på 
LEED-certifieringen samt en genomgång av vilka fördelar som företagen kan vinna 
genom att använda LEED-certifierade fastigheter. I studien används en kvalitativ 
metod med halvstrukturerade intervjuer för att få en djupare förståelse för vilka 
motiv som styr besluten i fastighetsbolagen. I studien har sex informanter 
medverkat som representerar fastighetsbolag och byggföretag som arbetar med och 
har fastigheter certifierade enligt LEED. Informanterna arbetar med företagens 
miljö- och hållbarhetsfrågor och har lång erfarenhet inom fastighetsbranschen. 

Resultatet av intervjuerna resulterade i fem kategorier till varför fastighetsägare 
väljer att bygga gröna byggnader: efterfrågan från marknaden och hyresgäster, 
inflytande från byggföretag och entreprenörer, ekonomiska motiv inom företagen, 
marknadsföringsfördelar samt kvalitéstämpel för att kommunicera varumärket och 
fastigheten. Alla intervjuade företag arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor 
vilket är en grundläggande faktor till varför de väljer att certifiera sina fastigheter. 

I resultatanalysen diskuteras studiens resultat mot tidigare forskning för att hitta 
samband eller nya faktorer som har betydelse för fastighetsägarna. Kategorierna 
inflytande och kvalitéstämpel är faktorer som inte tidigare nämnts och som påverkar 
fastighetsägarnas val. Resultatet av studien visar på att kategorierna efterfrågan och 
inflytande är de faktorer som spelar störst roll i varför fastighetsägare väljer att 
bygga grönt. De andra faktorerna har inte lika stor betydelse utan bedöms som 
sekundära och är i behov av efterfrågan eller inflytande för att ha påverkan för 
byggandet.



 

Abstract 

Environmental and sustainability efforts are used in the real estate industry in order 
to reduce energy consumption and increase the corporates profits. By using green 
buildings property owners can get structure and guidance in their work with the 
properties environmental impact. Previous research has examined costs and profits 
but there is a lack of research in finding the motives. The purpose of this study is to 
identify what influence property owners to build green. In this study we are 
examining the certification system LEED.  

The theoretical part of the study describes the definition of a green building and the 
demands the LEED system requires and a review of the benefits the companies may 
win by using a LEED certified property. The method that has been used is a 
qualitative approach with semi-structured interviews to gain a deeper understanding 
what motivates and controls decision within the companies. The study involves six 
informants that represent different real estate companies that work and have 
properties certified with LEED. The informants are engaged with environmental 
and sustainability issues and they have extensive experience in the real estate 
industry.  

The result of the interview shows five categories to why property owners choose to 
build green buildings: demand from the market or tenants, influence from 
construction companies, economic motives within the organisation, marketing 
benefits and quality mark. All off representatives of the interviewed companies are 
actively working with environmental and sustainability issues, which are 
fundamental factors for why they choose to certify their properties. 

In the analysis of the study the results are compared to previous research to find 
similarity or new factors that are significant to the property owners. The categories 
influence and quality mark are new factors that have not been identified before, and 
have an impact on property owner’s decisions. The results show that the categories 
demand and influence are the factors that matter the most why property owners 
choose to build green. The other categories are considered as secondary and are in 
need of demand or influence to have an impact on the decisions to build green. 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till studien och hur marknaden idag ser på 
miljöcertifierade byggnader. Bakgrunden leder vidare till en problemdiskussion som mynnar ut i ett 
syfte. 

1.1. Bakgrund 

Miljömedvetenheten i Sverige har under de senaste årtionden ökat, Lundhs (2012) 
undersökning visar att 83 procent av Sveriges befolkning vill se ett ökat 
miljöengagemang från de svenska företagen. Miljöstrategier har bevisats vara en god 
framgångsfaktor som genererar goodwill och stärkt varumärke men även bidrar till 
lönsamhet och ökad konkurrenskraft (Lundh 2012).  

Den ökade miljömedvetenheten hos allmänheten under 2000-talet har påverkat i 
vilken utsträckning företagen förväntas ta miljöfrågor i beaktning, Berglund (2011) 
menar att det har bidragit till ett större fokus på fastigheternas föroreningar och 
fastighetsbolagen har börjat uppmärksamma problemen och försöker göra 
förändringar och ta mer hänsyn. 

Boverket (2009) rapporterar att bygg- och fastighetssektorn står för en stor del av 
Sveriges miljöpåverkan gällande utsläpp av växthusgaser, energiförbrukning och 
avfall. Det svenska fastighetsbeståndet är 2013 värderat till 7 173 miljarder kronor 
(SCB 2013), på grund av det höga fastighetsvärdet innebär det att det finns 
möjligheter att sänka driftkostnader och bygga mer energisnåla fastigheter vilket 
sparar på miljön i stor utsträckning och därmed ökar lönsamheten. Genom 
användning av gröna byggnader (en byggnad som är certifierad enligt ett 
miljöklassificeringssystem) kan fastighetsbranschen öka energieffektiviteten och 
hållbarheten i byggnaderna vilket resulterar i en minskning av fastigheternas 
energiförbrukning vilket leder till minskad miljöpåverkan (Eichholtz 2010).  

Definitionen av en grön byggnad är svår, Bonde (2011) förklarar att det inte finns en 
regelrätt beskrivning av vad en grön byggnad är. En grön byggnad kan i vissa fall 
vara inriktad mot energiprestanda, medan andra fokusområden inriktar sig mer mot 
samhällsnyttan. För att underlätta klassificeringen anses en grön byggnad istället vara 
en byggnad som klassats med en miljöcertifiering, vilket i Sverige innebär certifiering 
av systemen Leadership in Energy and Environmental Design (LEED), BRE 
Environmental Assessement Method (BREEAM), EU GreenBuilding och 
Miljöklassad byggnad (Bonde 2011).  
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I samband med den ökade miljömedvetenheten har lokalhyresgäster ökat sitt 
intresse för att hyra i gröna byggnader. Hyresgästerna ser en möjlighet att kunna 
påverka miljön positivt och en vilja att bidra till miljön vilket skapar en efterfrågan 
på gröna byggnader (Miller et al. 2008).  Att investeringskostnaden är högre för 
gröna byggnader än traditionella byggnader (en byggnad som inte har certifierats 
enligt miljöcertifieringssystem) är ingenting som investerare räds utav, de ser en 
investering i en grön byggnad som mer säker gentemot en traditionell byggnad 
(Olsén 2012). 

När jämförelser mellan gröna byggnader och traditionella byggnader har gjorts med 
fokus på hyresintäkter, vakans och försäljningspris har det visat sig att gröna 
byggnader är mer lönsamma vilket har lett till högre försäljningspris (Miller et al. 
2008; Eichholtz et al. 2010). När Nyikos et al. (2012) undersökte skillnaderna mellan 
LEED-certifierade byggnader och icke LEED-certifierade byggnader rapporterades 
att energikostnaderna kan vara upp till 30 procent lägre i en LEED-certifierad 
byggnad än i en byggnad som inte är LEED-certifierad. Vid nybyggnation har en 
LEED-byggnad högre investeringskostnad än en icke LEED-byggnad, skillnaden 
kan uppgå till fyra procent. 

 

1.2. Problemdiskussion  

Utvecklingen av gröna byggnader har ökat och fastighetsägare väljer i större 
utsträckning att använda gröna byggnader istället för traditionella byggnader vid 
nybyggnation. Zalejska-Jonsson et al. (2012) har i sin studie jämfört 
investeringskostnaden mot framtida energibesparingar mellan gröna och 
traditionella byggnader. I studien användes en nuvärdesberäkningsmodell för att 
undersöka om den högre investeringskostnaden i en grön byggnad resulterar i högre 
driftnetto och om investeringen är mer lönsam. Studien bekräftar att en investering i 
en grön byggnad ger större fördelar både i lönsamhet och i hållbarhet än en 
investering i en traditionell byggnad (Zalejska-Jonsson et al. 2012). LEED är det 
mest kända bedömningssystemet i världen (SGBC 2014). Eftersom det är det 
vanligaste miljöcertifieringssystemet för byggnader är det väldigt intressant ur 
forskningssynpunkt. Denna studie borde kunna bidra till en ökad medvetenhet på 
den svenska fastighetsmarknaden om vilka faktorer som kan anses som avgörande 
vid certifiering av gröna byggnader.  

Dermisi (2013) har i en studie i Chicago konstaterat att för LEED-EB, vilket är 
certifieringssystemet för renovering av befintliga byggnader till LEED, finns det en 



 10 

skillnad mellan Silver- och Goldnivån. Dermisi (2013) menar att de som uppnått 
guldcertifiering har bevisat både lägre vakans och högre hyresnivå, men att vissa 
omständigheter som läge och byggnadsår kan påverka resultatet.  

I tidigare forskning har Miller et al. (2008) beskrivit att LEED-certifierade 
byggnader är mer lönsamma än de som inte är certifierade. Den bilden delas av 
Fuerst (2009) som menar att det är viktigt för en byggnad att kunna visa upp en 
miljöcertifiering för det bidrar till stärkt varumärke och högre försäljningspris.  

Matisoff et al. (2014) menar att byggandet av gröna byggnader drivs av både 
förbättringar i prestanda och av marknadsföring. Genom att certifiera sin byggnad 
får fastighetsägare en mer effektiv byggnad och framförallt en byggnad som kan 
konkurrera med andra certifierade byggnader i jakten på hyresgäster, eftersom att 
det anses viktigt ur hyresgästssynpunkt. Matisoff et al. (2014) hittade tecken på att 
fastighetsägare inte försöker bygga den energieffektivaste byggnaden som går att 
bygga, utan mer försöker få den högsta certifieringsgraden. Genom att satsa mer på 
vissa kategorier än andra kan fastighetsägare få en hög certifiering utan att få höga 
betyg på de kategorier som kanske har störst betydelse ur miljösynpunkt och för att 
byggnaden ska vara energieffektiv (Matisoff et al. 2014). 

Lägre vakans och högre hyresnivå menar Dermisi (2013) är fördelarna med att få sin 
byggnad certifierad, medan Miller et al. (2008) och Fuerst (2009) menar på att en 
certifiering resulterar i högre försäljningspris och stärkt varumärke. Är detta skälen 
till varför en fastighetsägare väljer att bygga grönt i Sverige? Är orsaken till varför 
fastighetsägare bygger grönt ekonomiskt och marknadsföringsmässigt, eller finns det 
någonting annat som påverkar fastighetsägare att uppföra gröna byggnader? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar fastighetsägare 
att uppföra gröna certifierade byggnader. 

1.4. Avgränsning 

I studien undersöks fastighetsägare i Sverige som har byggnader certifierade med 
LEED. Vi kommer främst att undersöka fastighetsbolag med kontorshyresgäster, 
eftersom LEED riktar in sig mycket mot kontorsbyggnader. Studien kommer inte i 
första hand beröra byggnadstekniska konstruktioner, arkitektur och design om inte 
direkt påverkan och koppling till ekonomisk fördel finns.   
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2. Ramverk och teori 

I kapitlet ges en överblick och förklaring till certifieringssystemet LEED, sedan följer de teorier 
som är relevanta för studiens syfte och vad som kan påverka fastighetsägare till att bygga grönt. 

2.1. Vad är en grön byggnad 

Definitionen av vad som utgör en grön byggnad är svårtolkad, Bonde (2011) menar 
att på grund av de olika miljöcertifieringssystemen för grön byggnad. LEED, 
BREEAM, Miljöklassad byggnad och EU GreenBuilding, blir det svårt att göra en 
enhetlig beskrivning på vad en grön byggnad är. EPA (U.S. Enviromental 
Protection Agency) (2012) förklarar att en grön byggnad i praktiken är en struktur 
eller process som är miljövänlig och energibesparande utifrån en byggnads livscykel. 

 

2.1.1.  LEED 

1999 lanserades den första versionen av Leadership in Energy and Enviromental 
Design (LEED) i USA och US Green Building Council (USGBC) var den 
organisation som stod bakom satsningen. USGBC är en icke vinstdrivande 
organisation som bildades 1993 för att främja och uppmuntra till byggandet av 
gröna byggnader och utbildning inom området (Nalewaik & Venters 2009).  

LEED skapades med syftet att bygg- och fastighetsbranschen skulle ha ett system 
för att bedöma och utvärdera hållbarheten i gröna byggnader efter ett antal givna 
kriterier (Nyikos et al. 2012). Certifieringssystemet har samma krav och kriterier för 
byggnaderna oavsett vilket land de ligger i. Vilket USGBC (2014) motiverar med att 
de vill att certifieringsnivåerna ska ha samma värde och betydelse för att 
internationella företag ska kunna känna igen och jämföra byggnaderna på ett 
likvärdigt sätt.  

I Sverige behandlas frågor om LEED av Sweden Green Building Council (SGBC), 
det är en intresseorganisation som tillhandahåller utbildningar och information om 
gröna byggnader och hållbart byggande inom fastighetsbranschen. Vid ansökan om 
certifiering till LEED rekommenderar SGBC (2014) att en projekterare anlitas som 
är utbildad och certifierad att leda projekt i LEED, innan ansökan om LEED-
certifiering görs till USGBC. Inom LEED kan fyra olika certifieringsnivåer för en 
byggnad uppnås beroende på hur miljöeffektiv byggnaden anses vara. De 
kategorierna är: Certified level, Silver, Gold och Platinum (USGBC 2014).  
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2.1.2.  Cert i f i er ing av LEED 

För att en certifiering ska kunna ge en rättvisande bild av byggnaden är det viktigt 
att den certifieras enligt rätt version, SGBC (2014) beskriver att LEED använder 
fem olika versioner som är utvecklade ur grundversionen för att klassificera 
byggnaderna. Versionerna är beroende av om det rör sig om en nybyggnation, en 
omfattande renovering. En renovering som bara berör insidan av byggnaden och 
inte påverkar själva byggnadskonstruktionen, en mindre omfattade renovering, en 
uppbyggnad av ett nytt område som kan innefatta både kommersiella fastigheter och 
bostäder. Samt den sista som innefattar mindre bostadshus upp till sex våningar 
(USGBC 2014). Det framgår tydligt att LEED även vill uppmuntra till innovativt 
tänkande i projekten, en byggnad kan tilldelas extrapoäng för innovativa lösningar 
(SGBC 2014). När det är bestämt vilket system som byggnaden ska klassificeras 
utifrån följer sju stycken kategorier som de betygsätts efter. (USGBC 2014) 
 
• Plats och transport 
• Material och resurser 
• Vatteneffektivitet 
• Energi och atmosfär 
• Hållbara platser 
• Inomhusmiljökvalité  
• Innovation 

Beroende på hur många poäng en byggnad tilldelas, efter att de bedömts utifrån de 
olika kategorierna, erhåller byggnaden antingen Certified-, Silver-, Gold-, eller 
Platinum-certifikat. För att bli en certifierad LEED-byggnad och uppnå den lägsta 
nivån som är Certified krävs 40-49 poäng, Silver 50-59 poäng, Gold 60-79 poäng, 
och för Platinum krävs det 80 poäng eller mer (USGBC 2014). 

 

2.2. Värdeteori 

För att kunna studera lönsamheten i gröna byggnader är det viktigt att sätta ett pris 
på fastigheterna, en del fastigheter byggs med målet att de ska säljas medan andra ser 
det ur ett kapitalinvesterings- eller redovisningsmässigt perspektiv (Persson 2011). 
McAllister (2009) beskriver fastighetsvärdering som ett viktigt verktyg på 
fastighetsmarknaden eftersom att fastigheterna inte säljs kontinuerligt används 
värderingarna som ett substitut för priserna för att kunna fastställa finansiella 
rapporteringar, lånebeslut och resultatmätning. För att få en förståelse för hur priset 
tillkommer och vilka faktorer det är som påverkar är det viktigt att förstå de 
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värdeteorier som används. Persson (2011) beskriver värdet som en funktion av 
framtida potentiella nyttor, eftersom det handlar om framtida nyttor är värdering 
behäftat med osäkerhet. Vidare beskrivs det att olika intressenter ser till olika 
”nyttofunktioner” i fastigheterna, det betyder att de olika attributen kan ha olika 
värde beroende på vem som är intresserad, det individuella värdet kan således 
variera och är inte bestämt. Persson (2011) menar att det är viktigt att skilja på 
marknadsvärde (som är marknadsbestämt) och individuellt värde som kan variera 
beroende på företag och intressent. 

 

2.2.1.  Värdebegrepp 

Ett av problemen med värdering av fastigheter är att det finns olika begrepp som 
beskriver värdet, de tre vanligaste värdebegreppen är marknadsvärde, 
avkastningsvärde och kostnadsrelaterade (Persson 2011). Marknadsvärde beskrivs av 
McAllister (2009) som det pris en fastighet skulle säljas för på en öppen marknad, 
det är alltså inget exakt pris utan en bedömning av vad priset skulle bli vid en 
försäljning just i det ögonblicket med den information som finns till hand vid 
tidpunkten. Ett avkastningsvärde är individuellt och är knutet till en viss investering, 
avkastningsvärdet grundar sig i individuella nyttofunktioner och är beroende av en 
rad värdebärande parametrars storlek och utveckling (Persson 2011). 
Kostnadsrelaterade värden används ofta vid specialfastigheter där det inte finns 
någon egentlig marknad, kostnaderna är en betydelsefull värdepåverkande faktor, 
återanskaffningsvärde och tekniskt nuvärde är två vanlig kostnadsrelaterade begrepp 
(Persson 2011).  

 

2.2.2.  Värdepåverkande faktorer 

I teorin fungerar definitionen av värdet som framtida potentiella nyttor, men i 
praktiken är det inte möjligt att ta hänsyn till dessa, det behövs värdepåverkande 
faktorer som är konkreta och har en direkt koppling till fastigheten (Persson 2011). 

𝑉ä𝑟𝑑𝑒𝑡 = 𝑓(𝑥!, 𝑥!, 𝑥!, 𝑥!,… , 𝑥!) 

De olika värdepåverkande faktorerna för en fastighet (x1-xn) kan vara läge, storlek, 
hyror, ålder, driftnetto. (Persson 2011). Vidare måste framtidsbedömningar av 
marknaden göras för att ett trovärdigt resultat ska kunna presenteras. De kan delas 
in i tre kategorier: omvärldsanknutna faktorer av samhällsekonomisk art (t.ex. 
konjunkturutveckling, inflation, beskattningsregler och hyreslagstiftning), 
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marknadsanknutna faktorer (utbud och efterfrågan på hyres- och 
fastighetsmarknaden). Samt direkt fastighetsanknutna faktorer av teknisk, juridisk 
och ekonomisk art (t.ex. läge, planbestämmelser, byggnadernas storlek, ålder, skick, 
hyror) (Persson 2011).  

 

2.2.3.  Gordons formel  

En modell som används för att förstå och kunna räkna ut värdet på en fastighet är 
Gordons formel. Det är en direktavkastningsmetod som inte använder något 
restvärde utan den baseras på en ”evighetskapitalisering” av ett normaliserat 
driftnetto (Dn) (Persson 2011). Gordons formel är en typ av 
direktavkastningsmetod och kan användas till olika syften. Det är viktigt att 
precisera vilket syftet är med den uträkning som skall göras, 
direktavkastningsmetoder kan bland annat användas för att göra en bedömning av 
marknadsvärdet, dvs. en kvalificerad bedömning av ett tänkt försäljningsvärde 
(Persson 2011). Direktavkastningen (p-g) är ett finansiellt synsätt på vilken 
avkastning som en investering bör ha, alltså är det ett bedömt marknadsmässigt 
avkastningskrav som ska tas med i formeln vid beräkning av värdet (Persson 2011). 

𝐺𝑜𝑟𝑑𝑜𝑛𝑠  𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙 =
𝐷𝑛
𝑝 − 𝑔 

Drift- och underhållskostnader ska enligt Person (2011) baseras på redovisad data 
för att kunna göra en korret bedömning av marknadsvärdet, drift- och 
underhållskostnader är beroende av byggnadens ålder och skick vilket påverkar 
resultatet när formeln används.  

 

2.2.4.  Marknadsvärde och försäl jn ingspr is  

Vid en försäljning är det de tre högsta certifieringarna Silver-, Gold-, och 
Platinumnivån som har ett betydligt högre försäljningspris i förhållande till en 
traditionell byggnad för att de är mer moderniserade och energieffektivare. Samtidigt 
är det svårt att dra några helt säkra slutsatser utifrån resultatet vad gäller byggnader 
med LEED-Platinum eftersom att det finns relativt få byggnader och resultatet kan 
således vara missvisande (Fuerst & McAllister 2011). 

Miller et al. (2008) studerade lönsamheten i att investera i gröna byggnader genom 
att jämföra hyresnivå, vakansgrad och försäljningsvärden mellan gröna byggnader 
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och traditionella byggnader. Resultatet från studien visar på en investering i en grön 
byggnad är mer lönsam än en investering i en traditionell byggnad. En certifierad 
grön byggnad har ett högre marknadsvärde och försäljningspris, men det skapar 
även en varumärkestrygghet. Miller et al (2008) menar att lokalhyresgästerna i en 
grön byggnad får ett mervärde genom att hyra i en certifierad grön byggnad. 
Lokalhyresgästens varumärke blir associerat med att miljömedvetenhet och att 
sträva efter hållbarhet vilket har bevisats vara en positiv effekt för både kunder och 
även personalen. Miller et al. (2008) förklarar även att vissa lokalhyresgäster, ofta 
myndigheter, har som krav eller önskemål att få hyra just i en grön byggnad på 
grund av den positiva effekten av varumärket.  

 

2.2.5.  Kostnader v id gröna byggnader 

Kats (2003) studerade kostnader och fördelar med gröna byggnader med hjälp av en 
nuvärdesmodell för att beräkna ett nuvärde av framtida ekonomiska fördelar. 
Uträkningen beräknades enligt modellen: 

NPV =
!"#$%&!
(!!!"#$)!

!
!!!  

I modellen beräknades rate (ränta) till fem procent, n (år) till 20 år och values är den 
årliga ekonomiska fördelen. Kats (2003) delade in certifieringsnivåerna efter 
Certified/Silver och Gold/Platinum och resultaten visade tydligt att nuvärdet för 
Gold/Platinum var 27 procent högre än nuvärdet för Certified/Silver. Den största 
skillnaden för nuvärdet var den ökade produktiviteten, vilket stod för 70 och 80 
procent av nuvärdet.  

Kats (2003) rapporterar att det är skillnad i certifieringskostnad för de olika 
certifieringsnivåerna, kostnaden ökar beroende på certifieringsnivå från 0,66 procent 
för Certified upp till 6,50 procent för Platinum. 

Miller et al. (2008) har undersökt hur merkostnaderna ökar beroende på vilken 
certifieringsnivå som har uppnåtts för en byggnad i olika regioner i USA. De olika 
certifieringsnivåerna som undersöktes var Silver, Gold och Platinum. Miller et al. 
(2008) konstaterar att skillnaden mellan en LEED-byggnad och en traditionell 
byggnad, vad gäller byggnationskostnader, skiljer sig från en procent för Silver upp 
till åtta procent för Platinum. 
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2.3. Incitament för att bygga grönt 

För att fastighetsägare ska vara villiga att investera i gröna byggnader krävs bevis för 
att de är både kostnads- och energieffektiva för att väga upp den högre 
investeringskostnaden (Kats 2003). Det finns flera orsaker till att det byggs gröna 
byggnader bortsett från de uppenbara i form av mer hållbara byggnader och lägre 
driftskostnader för ägarna. Många fördelar tillfaller även hyresgästerna, under de 
senaste åren har de kunnat se en skillnad i produktivitet och välmående på sina 
arbetsplatser, detta är det bevis som behövs för att de ska vara villiga att betala mer 
för sina lokaler och samtidigt vara trogna hyresgäster med längre hyresavtal (Miller 
et al. 2008).  

Vidare beskrivs det att de har på allvar börjat uppskatta fördelarna i form av renare 
luft, ljusare lokaler, och flexibla lokaler som de moderniserade fastigheterna bidrar 
med och som i längden ska göra dem mer produktiva och hjälpa dem att spara 
pengar. Enligt Miller et al. (2008) uppskattas produktivitetsfördelarna till hela tio 
gånger större än vad besparingarna för energikostnaderna är, de fördelar som finns 
redovisade är lägre sjukfrånvaro, större detaljhandelsförsäljning och lättare 
återanpassning av lokalerna, det bidrar till mindre vakans och lägre kostnader 
fastighetsägarna.  

 

2.3.1.  Hyresnivå 

Fuerst och McAllister (2011) menar att en miljöcertifierad byggnad har en positiv 
inverkan på hyresnivån, med det menar de att en högre hyresnivå kan tas ut av 
hyresgästerna. Vidare beskriver Fuerst och McAllister (2011) att den allmänna 
uppfattningen är att hyresnivån tydligt ökar för varje certifieringsnivå inom LEED, 
men att det endast Certified- och Platinumnivån som har en uppenbar och tydlig 
effekt. När det gäller försäljningspris är skillnaden större mellan en LEED-byggnad 
och en traditionell byggnad än vad fallet är vid den ökade hyresnivån. Fuerst och 
McAllister (2011) menar att det kan bero på flera orsaker som högre hyresintäkter, 
lägre driftskostnader, lägre vakans, imagefördelar för investerare och en lägre risk. 
Vidare beskrivs att det samtidigt har varit svårt att påvisa en högre hyresnivå och det 
faktum att hyresgästerna är villiga att betala mer. Men det som Miller et al. (2008) 
har konstaterat är att hyresgäster däremot skulle betala mindre för en lokal i en 
liknande men icke certifierad byggnad. Dermisi (2013) menar på att både vakans och 
hyra påverkas av LEED-certifieringen i positiv riktning för fastighetsägare. 
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2.3.2.  Marknadsför ing 

Matisoff et al. (2014) hittade tecken i sin studie att icke vinstdrivande företag siktar 
på en högre nivå med certifieringen än vinstdrivande företag. Författarna 
undersökte vilken målgrupp som använder gröna byggnader mer som 
marknadsföring än att bygga en så energieffektiv byggnad som möjligt. Resultaten 
visar att icke vinstdrivande företag vill tydligt visa sitt miljöansvar och engagemang 
genom att certifiera sin byggnad med högsta möjliga certifieringsnivå medan 
vinstdrivande företag kanske lägga mer kraft på att bygga energieffektivt och därmed 
inte kanske får den högsta certifieringen.  

Ur framtidssynpunkt är det troligt att gröna byggnader kommer att bli mer 
efterfrågade, Miller et al. (2008) menar att företeelsen med gröna byggnader är 
fortfarande relativt ny, men att både offentliga och privata företag börjar intressera 
sig för resurs- och energibesparingar vilket kommer bidra till att gröna byggnader 
kommer att bli mer eftertraktade. 

 

2.3.3.  Hållbarhet  och energ ie f f ekt iv i t e t  

En grön byggnad har även en fördel i att byggnaden i fråga inte föråldras lika snabbt 
som en traditionell byggnad, utan att vid en LEED-certifiering används material 
som är just hållbart och är för tänkt för långsiktig användning vilket inte en 
traditionell byggnad gör på samma sätt (Miller et al. 2008). Det handlar om vilket 
avtryck fastigheten och även själva byggnationen gör på miljön på platsen. Vidare 
beskriver Miller et al. (2008) att valet av material vid byggnation är en viktig faktor, 
att de är både mer långlivade och mindre miljöfarliga. Eichholtz et al. (2013) 
beskriver samtidigt att energikostnaderna är något som påverkar både 
fastighetsägare och hyresgäster, energikostnaderna står för 30 procent av den totala 
driftskostnaden och det är tydligt att det har en stor betydelse för såväl hyresgästers 
kostnader som fastighetsägares lönsamhet. 
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3. Metod 

I kapitlet förklaras och motiveras de metodval som vi har ställts inför under studien. Vidare 
diskuteras hur urval, datainsamling och databearbetning har genomförts samt vilka etiska 
överväganden som har tillämpats. 

3.1.  Metodval 

Eftersom syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar 
fastighetsägare att uppföra gröna certifierade byggnader, har vi valt en kvalitativ 
metod med intervjuer för att få en djupare förståelse för vilka fördelar som kan 
finnas.  

Patel och Davidson (2003) beskriver utmaningarna som en forskare ställs inför vid 
en forskningsstudie och menar att det vetenskapliga förhållningssättet kommer att 
påverka de val som görs under forskningsprocessen. 

I den här forskningsstudien är det viktigt att välja vilken typ av undersökning som är 
intressant att göra för att få svar på det syfte som har presenterats. Vid en 
kvantitativ studie används numeriskt data för att statistiskt kunna analysera en 
undersökning, men om vi istället låter informanterna svara på en fråga med egna ord 
är vår avsikt troligen att göra en kvalitativ analys (Patel & Davidson 2003). Eftersom 
vi vill få en förståelse för vilka faktorer som kan påverka fastighetsägare har vi valt  
att göra en intervjustudie. 

Forskningsintervjun är ett professionellt samtal där kunskap konstrueras i 
interaktionen mellan den som intervjuar och den intervjuade. Patel och Davidson 
(2003) menar att kvalitativt inriktad forskning syftar till att fokusera på kvalitativa 
intervjuer och tolkande analyser med verbala analysmetoder av textmaterial som 
utgångspunkt. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver intervjun som ett samtal som 
har en struktur och ett syfte. Enligt Patel och Davidson (2003) är det med bakgrund 
i problemformuleringen som beslutet ska tas hur undersökningen ska genomföras, 
vilka ska vara med och vilka tekniker som ska användas. 

 

3.2. Urval 

Patel och Davidson (2003) menar att vilka individer som ska medverka i vår 
undersökning avgörs i första hand av hur vi formulerat vårt problem. Eftersom 
studien handlar om vilka faktorer som påverkar fastighetsägare att bygga grönt och 
användningen av miljöcertifiering enligt LEED, har vi valt ut fastighetsbolag som 
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använder sig av LEED-certifiering för sina byggnader. Via Sweden Green Building 
Council (SGBC) fick vi en lista med fastigheter som har certifierats enligt LEED, vi 
använde oss även av de stora fastighetsbolagens hemsidor för att ta reda på vilka 
som använder LEED. Det viktigaste är att fastighetsbolagen har använt sig av 
certifieringen för att kunna delta i studien och bidra med material för att kunna 
uppfylla vårt syfte.  

Patel och Davidson (2003) beskriver att de tekniker vi väljer att för att samla 
information måste väljas utifrån vad för kunskap vi vill erhålla, men de ska även 
passa den tilltänkta undersökningsgruppen. Eftersom att utbudet av LEED-
byggnader än så länge är begränsat på den svenska marknaden har vi inte kunnat 
koncentrera oss till en speciell ort. För att få information har vi istället valt 
fastighetsbolag och aktörer på den svenska byggmarknaden som informanter i vår 
studie. Eftersom företagen befinner sig på andra orter än vår studieort (bortsett från 
ett) valde vi att göra telefonintervjuer. Det kravet vi ställde på informanterna är att 
de på något sätt är involverade i företagets miljö- och certifieringsarbete av 
fastigheterna.  

 

3.3. Datainsamling 

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer för att kunna förstå de 
bakomliggande motiven och få en djupare förståelse till varför fastighetsägare väljer 
att investera i gröna byggnader. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver den 
halvstrukturerade intervjun som varken ett vardagssamtal eller ett slutet 
frågeformulär, syftet är att finna beskrivningar och tolkningar från intervjupersonens 
perspektiv med hjälp av öppna frågor som ska tolkas av intervjupersonen. Den 
halvstrukturerade intervjun utgår från en intervjuguide (Bilaga 2), Patel och 
Davidson (2003) förklarar att det ska vara förslag till frågor i intervjuguiden för att 
det ska finnas möjlighet att ändra strukturen på intervjun beroende på hur 
intervjupersonen agerar och reagerar. Samtidigt understryker Kvale och Brinkmann 
(2009) vikten av att inte ställa ledande frågor eller enklare frågor som ger kortare 
svar utan möjlighet till att utveckla dem. 

Av de sju fastighetsbolag som vi kontaktade valde sex stycken att ställa upp på 
intervjuer. Eftersom företagen finns på andra orter än vår studieort genomfördes 
telefonintervjuer i alla fall utom ett, då företaget finns i Karlstad valde vi att göra 
den intervjun på deras huvudkontor. Intervjun med företaget från Karlstad var den 
första intervjun och var tänkt som en pilotintervju för att se om något i 
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intervjuguiden behövde förbättras eller görs om. Eftersom intervjun föll väl ut valde 
vi att ta med den i studien och bara mindre korrigeringar behövde göras i 
intervjuguiden. Den första kontakten med företagen togs per telefon och tid och 
datum bestämdes för intervjun. Innan intervjuerna skickades en samtyckesblankett 
ut (bilaga 1) för underskrift. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden för att vi ville 
ha spontana svar och inte riskera att informanterna skulle bli för försiktiga om de 
fått tid att tänka igenom sina svar. I den sista intervjun ville informanten ha 
intervjuguiden i förväg och i det fallet tillgodosåg vi deras vilja.  

Patel och Davidson (2003) menar att det är vanligt att börja med neutrala frågor, till 
exempel bakgrundsfrågor som ger oss nyttig information. Vi inledde intervjuerna 
med fyra bakgrundsfrågor för att få en uppfattning av intervjupersonen och för att 
skapa ett förtroende med förhoppning om att förtroendet ska leda till ärliga och 
utförliga svar. Sedan följde frågor som alla berörde syftet att idientifiera vilka 
faktorer som påverkar byggnadet samt vilka för- och- nackdelar de upplever med 
miljöcertifierade byggnader och i synnerhet LEED, om det uppkom möjligheter till 
att ställa följdfrågor för att kunna utveckla svaret gjordes detta. Slutligen valde vi att 
fråga om det var något som de ville tillägga som vi kanske missat att fråga och som 
de tyckte var viktigt i sammanhanget, allt för att fånga upp så mycket värdefull data 
som möjligt. Intervjuerna varade mellan 30 och 40 minuter och spelades in för att 
senare kunna bearbetas.  

Vad som kan ses som en svaghet är att studien innefattar endast sex informanter 
och risken finns för att mängden data kan anses vara för liten. Men redan efter 
hälften av intervjuerna märkte vi att samma svar var återkommande. Efter sex 
intervjuer kände vi att tillräckligt med empiri hade samlats in och att empirisk 
mättnad hade uppnåtts. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver att empirisk mättnad 
har uppnåtts när fler intervjuer inte skulle bidra med ytterligare information.  

 

3.4. Databearbetning 

Syftet med kvalitativa metoder är att skaffa en djupare kunskap än den som erhålls 
vid kvantitativa metoder, Patel och Davidson (2003) menar att det varje kvalitativt 
forskningsproblem kräver sin unika variant av metod. Vi har i arbetet med rådatan 
valt att fokusera på det som ur forskningssynpunkt varit bidragande till att uppfylla 
syftet. Vi har valt att inte ordagrant transkribera intervjuerna utan istället valt att 
sammanfatta dem med utgångspunkt i intervjuguiden för att kunna behålla en röd 
tråd genom hela studien. För de delar där vi vill citera intervjupersonen har vi 
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transkriberat dem för att sedan kunna återge dem ordagrant. För själva 
databearbetningen har vi valt att använda oss av meningskoncentration för att det är 
ett effektivt sätt att dra samman intervjupersonens yttranden till kortare 
formuleringar där långa uttalanden pressas samman till kortare (Kvale & Brinkmann 
2009). 

Eftersom vi valde att använda halvstrukturerade intervjuer fick vi långa och utförliga 
svar eftersom att det är upp till intervjupersonen att tolka och sedan svara på frågan. 
För att kunna sondera ut överflödig information och fokusera på det viktiga i 
intervjuerna är det fördelaktigt att använda sig av meningskoncentration. Med hjälp 
av metoden är det möjligt att analysera omfattande intervjuer genom att leta efter 
naturliga meningsenheter och utveckla huvudteman som kategoriseras efter 
uttalanden som uppstår i flera av intervjuerna. Det uppstår naturligt kategorier 
under intervjuerna och vi upptäckte att många svar återkom i de olika intervjuerna. 
Det är en bra och effektiv metod för att sedan kunna göra mer omfattande 
tolkningar och analyser av de teman och kategorier som uppstår (Kvale & 
Brinkmann 2009).  

 

3.5. Etiska överväganden 

Under en studie kommer det att uppstå etiska problem och det är viktigt att 
överväga de konsekvenser som de kan få för både studien och informanterna. Kvale 
och Brinkmann (2009) menar att etiska problem kommer att uppstå under hela 
intervjuundersökningen och att det är viktigt i ett tidigt skede att beakta de 
potentiella etiska frågorna som kan uppstå.  

Kvale och Brinkmann (2009) beskriver vidare att det är viktigt att säkra 
informanternas anonymitet och överväga de konsekvenser som kan följa av studien 
för intervjupersonernas del och att en svårighet vad gäller etiska frågor är att erhålla 
intervjupersonernas informerade samtycke till att delta i studien.  

De etiska överväganden som gjorts i den här studien är att en blankett för samtycke 
har skickats ut innan intervjun för underskrift (Bilaga 1). Vi har varit noggranna med 
att presentera syftet för informanterna för att de ska få en förståelse för vad studien 
handlar om. Informanterna har fått information att de när som helst kan avbryta 
deltagandet i studien, att deltagandet är frivilligt och om de väljer att avbryta 
deltagandet kommer deras intervjuer att raderas. Vi har beaktat anonymiteten på ett 
sådant sätt att informanten inte kommer att namnges och inte heller kommer vi 
publicera sådan information som kan härledas till intervjupersonen eller företaget i 
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fråga. Det är viktigt att tänka på vilka konsekvenser deltagandet i studien och 
resultatet av den kan ha för både intervjupersonen men också för den grupp som 
den tillhör (Kvale & Brinkmann 2009).  

Intervjuerna har spelats in för att senare kunna skrivas ut, intervjupersonerna har 
informerats om att samtalen har spelats in. Efter inspelningarna har vi själva 
bearbetat texterna och intervjumaterialet har förvarats på en säker plats och har 
kommit någon annan än oss själva till handa. Vi har behandlat allt material som 
kommit in under intervjuerna professionellt och har inte lagt några personliga 
värderingar eller åsikter vid arbetet med utskrivningen av intervjuerna.  

 

3.6.  Studiens trovärdighet 

Vi använde oss av halvstrukturerade intervjuer för att informanterna skulle kunna 
svara öppet på våra frågor för att kunna ge en bredare och djupare uppfattning av 
hur de arbetar med den här typen av frågor. Vi intervjuade olika aktörer inom 
branschen, fastighetsbolag som arbetar med kommersiella fastigheter, 
bostadsföretag samt ett byggföretag för att få en god helhetsbild för att kunna 
besvara vårt syfte. Att informanterna som deltagit i studien har lång erfarenhet av 
fastighetsbranschen anser vi är något som styrker studiens trovärdighet, att 
informanterna kan branschen och ger trovärdiga svar på frågorna. 

Vid kvantitativa metoder diskuteras reliabilitet och validitet, dvs. hur pålitlig och 
giltig informationen är som forskaren har fått fram, vid kvalitativa metoder är 
begrepp som giltighet och tillförlitlighet mer användbara (Kvale & Brinkmann 2009; 
Holme & Solvang 1997). På grund av den avgränsning som gjorts i studien var det 
inte möjligt att genomföra intervjuerna på vår studieort (bortsett från en). Det ökar 
studiens giltighet för att det är en geografisk spridning på företagen vilket gör det 
mer troligt att det är en uppfattning som delas även av de företag som inte 
medverkar i studien.  

Fördelen med att använda sig av kvalitativ metod är att problemet med att få fram 
giltig information är mycket mindre än vid kvantitativa metoder för att i kvalitativa 
metoder har vi en större närhet till de som studeras (Holme & Solvang 1997).  

Vad gäller pålitligheten i materialet beskrivs vidare att den statistiska 
representationen inte hamnar i fokus eftersom att syftet är att skapa en bättre 
förståelse av vissa faktorer, vilket betyder att ett problem som behandlar kvantitativa 
metoder inte blir applicerbart i den här studien. Samtidigt beskriver Holme och 
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Solvang (1997) att det är viktigt för forskaren att förstå hur de ska agera i 
intervjusituationer för att få fram så giltig information som möjligt, ska vi vara 
passiva eller aktiva? Även är den närhet som uppstår mellan forskare och den 
intervjuade kan vara ett problem, Holme och Solvang (1997) menar att det är viktigt 
att uppträda neutralt och inte skapa bestämda förväntningar som kan påverka 
informanternas svar. Något som kan uppfattas som ett litet problem är att eftersom 
vi gjorde telefonintervjuer har vi inte haft någon möjlighet att läsa av kroppsspråk 
eller hur informanterna har uppträtt under intervjuerna. Det gör att lite av den 
närhet som uppstår mellan intervjuare och informant försvinner och det kan bli lite 
svårare att skapa ett bra förtroende som leder till tillförlitliga svar. Det positiva och 
som styrker studiens tillförlitlighet är att vi inte har kunnat tolka något annat än den 
insamlade datan. 

För att kontrollera intervjuguiden och se om något behövde ändras genomfördes en 
pilotintervju, eftersom att intervjun föll väl ut valde vi att ta med den i studien och 
bara mindre ändringar gjordes. Det faktum att vi använde oss av samma 
intervjuguide för att inte särskilja informanterna gör att studiens giltighet ökar.  

En annan kritisk fas i forskningsprocessen är tolkningen av det material som har 
samlats in. Holme och Solvang (1997) menar att vi aldrig helt kan skydda oss mot 
feltolkningar eller övertolkningar och det är viktigt att vi är medvetna om att vi 
under hela arbetet gör tolkningar av informationen, från teorigenomgången till 
färdig rapport. Giltigheten handlar om det resultat som du har fått fram stämmer 
överens med det som informanterna har svarat, att inga feltolkningar eller 
syftningsfel har gjorts. 

Att det bara finns sex informanter i studien kan ses som en svaghet. Men eftersom 
att vi gjorde ett urval med större fastighetsbolag som använder sig av LEED-
certifieringar och det resultat vi har fått tycker vi ändå att studiens trovärdighet är 
hög. Samtidigt har vi märkt att medvetenheten och efterfrågan på marknaden har 
ökat kraftigt de senaste åren kommer vår studie att bidra med hjälp och verktyg i 
framtiden.  

Vi har huvudsakligen använt oss av publicerade vetenskapliga artiklar och officiella 
hemsidor av de två organisationerna Sweden Green Building Council och US Green 
Building Council. Det anser vi stärker studien eftersom det är granskat material med 
hög trovärdighet. 

Att vi är två författare som har arbetat med studien ser vi som positivt, vi har under 
arbetets gång kunnat diskutera problem med varandra för att komma fram till bra 
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lösningar. Vi har deltagit gemensamt vid alla intervjuer och arbetet med resultat och 
analys har genomförts både enskilt och gemensamt, det är något som styrker både 
studiens giltighet och tillförlitlighet. Det faktum att vi har varit noga med att inte 
lägga några personliga värderingar vid arbetet med dataanalysen ökar studiens 
tillförlitlighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Empiri 

I det här kapitlet presenteras empirin från studien. Den grundar sig på sex intervjuer med 
informanter från lika många företag som arbetar med gröna byggnader och har minst en byggnad 
certifierad enligt LEED.  Eftersom att intervjuerna är konfidentiella benämns varken företaget 
eller informanten i fråga.  



 25 

4.1. Presentation av informanterna 

För att få en bättre bild av informanterna och deras intervjusvar kommer 
informanterna och företagen kortfattat presenteras här nedanför. 

 

4.1.1.  Informant 1  

Företag 1 är ett börsnoterat fastighetsbolag med inriktning mot kommersiella 
lokaler. Företaget driver verksamhet i stora delar av Sverige och arbetar mycket med 
energifokus i sina byggnader. Arbetet med att certifiera byggnader började för tre till 
fyra år sedan. Den intervjuade har arbetat i fastighetsbranschen sedan 2006 och från 
tre och ett halvt år sedan arbetar informanten med miljöfrågor inom företaget. 

4.1.2.  Informant 2  

Företaget är ett kommunalt bostadsbolag som arbetar med att äga och förvalta 
hyreslägenheter och lokaler i en stad i Sverige. Den intervjuade har närmare 20 års 
erfarenhet från fastighetsbranschen och arbetar idag med nyproduktion av bostäder 
och inom organisationsutveckling. 

4.1.3.  Informant 3  

Det tredje företaget är ett fastighetsbolag som arbetar inom förvaltning av 
fastighetsfonder samt fastighetsrådgivning. Bolaget arbetar miljömedvetet och med 
att bidra till en hållbar utveckling. Informanten har 19 års erfarenhet inom 
fastighetsbranschen och arbetar med ansvar över en fastighetsportfölj.  

4.1.4.  Informant 4  

Företaget är ett fastighetsbolag som arbetar med förvaltning av kommersiella lokaler 
i många av de ledande regionstäderna i Sverige. Sedan 2008 har företaget arbetat 
med certifiering av byggnader, vilket har blivit en del av deras vardag. Informanten 
arbetar aktivt med miljöarbetet inom företaget och har sedan 1998 varit anställd 
inom företaget. 

4.1.5.  Informant 5  

Företaget är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar kommersiella 
fastigheter i Sveriges storstäder. Informanten har erfarenhet inom 
fastighetsbranschen sedan 1995 och arbetar inom företaget med miljö och 



 26 

hållbarhet. Från 2001 har företaget varit miljöcertifierat enligt ISO och sedan 2008 
har företaget arbetat med att miljöcertifiera sina byggnader. 

4.1.6.  Informant 6 

Företaget är en byggkoncern som arbetar med byggnation och utveckling i Sverige 
och har egna fastigheter certifierade med LEED. Företaget erbjuder kunder och 
hyresgäster certifiering enligt LEED och med hjälp av egna specialister kan de stötta 
och hjälpa till i arbetet med certifieringar. Den intervjuade har erfarenhet inom 
fastighetsbranschen sedan 1997 och arbetar inom företaget med omsättningen av 
gröna affärer.  

 

4.2. Miljö- och hållbarhetsarbete 

Ett genomgående arbetssätt för de intervjuade företagen är att samtliga företag 
arbetar aktivt med miljö- och hållbarhetsfrågor och anser det viktigt: ”Vi har en tydlig 
ambition att driva vårt företag med hög lönsamhet utan bekostnad på människor eller miljö, allt 
vårt arbete ska vara hållbart” (Informant 5). För att hjälpa till att spara på miljön 
fokuserar företagen på energiförbrukningen i fastigheterna:” De stora delarna vi 
fokuserar på är energibesparingar, avfallsbiten och materialval, det är vårt huvudfokus, där ser vi 
att det gör en stor skillnad” (Informant 4). Samtidigt som det är ett sätt att tjäna pengar 
utvecklas svaret: ”men det är även för att förstås tjäna pengar och att tjäna miljön, det går hand 
i hand” (Informant 4).  

Ett sätt att arbete med miljö och hållbarhet är att använda gröna certifierade 
byggnader i sitt bestånd. Vissa företag som använder flertalet gröna byggnaderna 
anser att det är ett hjälpmedel för företagen att kunna nå målen med miljö och 
hållbarhet, medan andra anser att fokus ligger i själva byggnaden i sig: ”Det viktiga är 
inte certifieringen i sig utan att byggnaden är energieffektiv” (Informant 2). De flesta företag 
arbetar redan med energibesparingar i fastigheterna, men genom certifiering till 
LEED kan företagen få ett bredare tankesätt: ” LEED tar hänsyn till annat än bara 
byggnaden, exempelvis färgen på taket kan göra skillnad, detaljer som man kanske inte tänkt på 
tidigare. Det finns en trygghet i systemet, vi tvingas granska vad man sätter in i huset” 
(Informant 2). 
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4.3. Kategoribeskrivning av vad som påverkar fastighetsägare att bygga 
grönt 

I dataanalysen framkom fem kategorier som beskriver vad som påverkar 
fastighetsägare att bygga gröna byggnader, de kategorierna redovisas och beskrivs 
enligt nedan. 

 

4.3.1.  Efter frågan  

Den mest förekomna orsaken till vad som påverkar fastighetsägarna att bygga grönt 
är efterfrågan: ”Vi kollade vad marknaden kände till och efterfrågade och vad investerare tittade 
på. Därför valde vi LEED för att det var det mest efterfrågade systemet på marknaden, både från 
hyresgästsidan och investerarsidan” (Informant 5). När fastighetsbolagen bygger en ny 
fastighet är det viktigt att kunna erbjuda en produkt som är efterfrågad och som 
kommer möta hyresgästernas krav på uthyrning. Hos många av företagen är det 
vanligt att nybyggnation sker tillsammans med en hyresgäst, där hyresgästen har som 
ett krav på företagen att den nya byggnaden ska vara just LEED-certifierad, för att 
ett samarbete ska bli aktuellt. Företagen som har Stockholm som en del av deras 
verksamhetsområde förklarar att det är viktigt att de kan erbjuda lokaler i LEED-
byggnader, annars är de som hyresvärd inte aktuell. Detta är på grund av att många 
hyresgäster, framförallt större internationella företag, har som en policy eller strategi 
att hyra i LEED-certifierade byggnader. Möter inte företagen hyresgästernas krav på 
gröna byggnader letar hyresgästen efter andra hyresvärdar som kan tillmötesgå deras 
krav, därmed blir affären helt beroende på att byggnaden certifieras. För vissa 
företag har det blivit tydligt när myndigheter ställer krav på dem som 
fastighetsägare: ”vissa hyresgäster, som exempelvis myndigheter, har stor kunskap om gröna 
byggnader och kan kräva det för att vilja hyra hos oss” (Informant 1). 

Företagen menar på att vakansgraden påverkas, framförallt om man tittar på hela 
företaget fastighetsbestånd: ”Vid till exempel en förlängning orienteraren kund sig på 
marknaden och utan att haft vetskap om att det finns miljöcertifierade lokaler sedan tidigare får de 
upp ögonen för det och tycker att det är viktigt. Då är det avgörande för oss att kunna erbjuda dem 
sådana lokaler” (Informant 5). Erbjuds inte kunderna i detta skede en produkt som 
möter deras efterfrågan finns risken att kunden lämnar och väljer att hyra in sig hos 
en konkurrent. Den bilden delas av de andra informanterna som menar att det är en 
stark bidragande orsak till att det satsas mer och mer på gröna byggnader och 
LEED på fastighetsmarknaden idag: ”det är för att vi ser att marknaden efterfrågar gröna 
byggnader och det är något som kommer mer och mer, vi ser att vi är tvungna att driva de här 
frågorna” (Informant 6). ”Vi har hållit på sedan 2008 med att certifiera våra byggnader så det 
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har blivit en stor del av vår vardag. Sen har det på senare år kommit mer krav från hyresgäster 
som vill hyra i gröna byggnader” (Informant 4). 

 

4.3.2.  Inf ly tande 

I många fall där företagen bygger en ny fastighet anlitas ett byggföretag som sköter 
det övergripande i byggprocessen. Byggföretaget har stor inflytande på vilken typ av 
certifiering byggnaden ska få: ”Vi har ett samarbete med ett byggföretag, de hade stor 
kunskap om LEED och hade egen personal som arbetar med certifieringsprocessen. De ville satsa 
på LEED” (Informant 3). Att byggföretaget har kunskapen och resurserna som 
krävs för att certifiera enligt LEED, blir skillnaden i kostnad knappt märkbar: 
”Byggföretaget som byggde med oss stod för en del av kostnaden och framförallt personalkostnaden 
av certifieringen av projektet Sjögången, medan vi stod för certifieringskostnaden” (Informant 2). 
Den uppfattningen delas av flera av informanterna som menar att valet av 
byggföretag kan påverka vilka certifieringssystem som används: ”Just vid den byggnaden 
som är LEED-klassificerad är det vi som byggt och bestämt helt själva och det faktum att det var 
xx som var huvudentreprenör som är väldigt LEED-orienterade och det bidrog. Vi ville pröva och 
det faktum att xx har kunskapen så föll det sig naturligt” (Informant 4). En annan del som 
påverkar är givetvis investeringskostnaden, den allmänna uppfattningen om att det 
skulle vara väldigt dyrt delas inte av det byggföretag som vi intervjuat: ”Det är en 
kostnad på cirka fyra procent beroende på vilken nivå som de siktar efter. Men mellan Guld och 
Platina finns det ett glapp och där finns en kostnadsskillnad, men med tanke på hur stora 
totalkostnaderna ör för projekten är det bara en liten del” (Informant 6).  

 

4.3.3.  Ekonomiska mot iv  

Många av de intervjuade företagen strävar efter lönsamhet och för att göra affärer 
som kan resultera i vinst. Genom att bygga en grön byggnad kan företaget få ett 
bättre försäljningspris än om byggnaden inte var grön: ”I storstäderna, Stockholm, 
Göteborg, Malmö kan man nästan inte bygga något som inte är miljöcertifierat, för att du får ett 
sämre värde på den fastigheten. Det är rent affärsmässigt, vi får sämre betalt för fastigheter som 
inte är certifierade i jämförelse med de som inte är det” (Informant 6).   

Ett av företagen arbetar nästan uteslutande med gröna byggnader, företaget grundar 
resonemanget på att de certifierade byggnaderna blir smidigare vid transaktioner 
eftersom intressenterna anser att det finns en lägre risk med gröna byggnader: ”Den 
som köper en LEED-certifierad byggnad tror på den kundefterfrågan som vi gör och att det kan 
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betinga ett högre pris, vilket innebär att investeraren uppfattar byggnaden som mindre riskfylld” 
(Informant 5).  

De flesta företag höll med om att det fanns ett ökat värde i att certifiera sina 
byggnader men att värdet kan vara svårt att beskriva: ”Vi tror att det är en faktor, 
framförallt får man fler intressenter på fastigheten vid en försäljning om fastigheten är certifierad 
med LEED. En certifierad byggnad menas ofta med att det är struktur samt ordning och reda i 
fastigheten vilket är positivt” (Informant 3). Den uppfattningen är något som delas av 
andra företag ”Vi har inte sålt något än så vi vet inte. Vi mer tror och hoppas att vi ska kunna 
få mer betalt. Framförallt att får vi mer intressenter på en byggnad som är certifierad. I Sverige där 
vi har färre fastigheter är det svårare, men utomlands där de har kommit längre ser de en skillnad 
och vår förhoppning är att samma sak ska ske i Sverige. Men vi tror att det kommer göra 
skillnad”  

Skillnaden i investeringskostnad mellan en LEED-byggnad och en icke LEED-
byggnad menar ett av företag på inte ska ha betydelse för om byggnaden ska bli 
certifierad till LEED eller inte: ”Vid arbetet med en duktig entreprenör med erfarenhet kan 
det röra sig om några hundra tusen i en budget på flera hundra miljoner, så det är små pengar i 
sammanhanget” (Informant 5).  

Hyresnivå är något som företagen är överens om inte förändras när en fastighet blir 
certifierad till LEED. Den skillnad i hyresnivå som går att utläsa är på de befintliga 
hyresgästerna, de hyresgäster som inte är kunder i en LEED-certifierad byggnad kan 
få en subventionerad hyra för att motiveras att stanna kvar som kunder. Samtidigt är 
de överens om att driftkostnaden blir lägre eftersom att fastigheterna är 
energieffektiva, men att det inte är typiskt för just de LEED-certifierade 
byggnaderna, de arbetar med energieffektivitet i hela bestånden vid nybyggnation. 
Några av informanterna hade valt en ännu energisnålare inriktning för sina LEED-
certifierade fastigheter vilket påverkar energikostnaderna som gör att de kan öka 
lönsamheten i längden mot det befintliga beståndet: ”ja, det är stor skillnad, på våra 
certifierade byggnader har vi borrat i marken för att få vår egen värme därifrån och det gör stor 
skillnad i energiförbrukning. Men även byggnader som vi inte certifierar bygger vi på samma sätt” 
(Informant 4).  

 

4.3.4.  Marknadsför ing 

En del i varför fastighetsägare bygger grönt är på grund av marknadsföring. I 
marknadsföringssyfte är en grön byggnad ett tecken på att byggnaden i fråga tar 
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hänsyn till miljö och hållbarhet: ”Det är en typ av marknadsföring, att visa på att vi sparar 
energi och arbetar med att minska energiförbrukningen” (Informant 1).  

Ett av företagen sammanställde en broschyr om sin LEED-certifierade byggnad och 
när intressenter bjöds in för att titta på byggnaden fick de broschyren och kunde 
läsa om projektet. Företaget ville lyfta fram egenskaperna hos fastigheten, bland 
annat bra inomhusklimat och möjligheten att påverka din egen energiförbrukning, 
visa intressenterna vilka tekniker som använts och vilken prestanda byggnaden har: 
”Vi ville ändra den förutfattade meningen om hyresrätter, Sjögången skiljer sig från det vanliga 
byggandet från 80-talet. Det finns en marknadsföringsbit som inte riktigt går att sätta fingret på, 
någonstans finns ett större värde” (Informant 2). På detta sätt skapar företaget en 
medvetenhet om vad som de erbjuder. ”Vi vill visa för marknaden att det är miljövänliga 
och satsar på energisnåla fastigheter. Vi har ett samhällsansvar, att förvalta fastigheterna inte att 
köpa och sälja. Syftet är att skapa bra boende för våra hyresgäster” (Informant 2).  

Flera av de kategorier som vi fann under analyseringen av materialet visar på att 
kategorierna går hand i hand och att det är något som företagen värderat i sitt arbete 
med LEED ”För att det finns marknadsmässiga fördelar som efterfrågas av både hyresgäster och 
investerare, för att kunna få uppmärksamhet och cred för allt arbete som vi lagt ner i våra 
befintliga fastigheter behövde vi ett brett system som belönade olika saker och som skulle passa våra 
fastigheter. Sedan kollade vi också vad marknaden kände till och efterfrågade och vad investerare 
tittade på. Därför valde vi LEED för att det var det mest efterfrågade systemet på marknaden, 
både från hyresgästsidan och investerarsidan” (Informant 5). 

Marknadsföringen kan även vara för att stärka ett varumärke, både för 
fastighetsägaren och lokalhyresgästen. Många företag som är lokalhyresgäster arbetar 
mycket med miljöfrågor och för att stärka varumärket vill företagen gärna hyra i 
gröna byggnader: ”Samtidigt kan de säkert bocka av en del krav som de haft på sig om att 
sitta i en grön byggnad och minska sin miljöpåverkan” (Informant 4), den uppfattningen 
delas även av andra företag: ”det marknadsmässiga är viktigt för varumärkesbyggandet. För 
att stärka varumärket, det är fördelaktigt ur en internationell synpunkt” (Informant 6).  

 

4.3.5.  Kval i t és tämpel   

Många av de intervjuade företagen beskriver vikten av kvalitéstämpel när byggnaden 
har certifierats med LEED. När byggnaden är färdigställd och har fått sin 
certifiering får den en kvalitéstämpel från en tredje part som säger att byggnaden i 
fråga har uppnått målen med hållbarhet och miljöpåverkan: ”Du får en kvalitetsstämpel 
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på flera saker du inte får i vanliga fall, en noggrannare koll på klimat- och miljöfördelar. Vi får 
en bättre kvalitet och en utomstående som säger att det är på en bra nivå” (Informant 4).  

Företagen berättar att en kvalitéstämpel på byggnaden underlättar för utländska 
investerare när de undersöker fastigheter att investera i, stämpeln ger ett snabbt och 
tydligt tecken på att fastigheten håller bra standard och goda nivåer: ”mervärdet med 
certifieringen är att vi får en tredjepartskvittot, någon annan intygar att det här vi gjort håller en 
hög miljöklass” (Informant 5). Ofta har fastighetsinvesterare andra fastigheter i andra 
delar av världen och eftersom LEED är ett internationellt system, kan investeraren 
med fördel jämföra objektet mot fastigheter inom det befintliga beståndet på ett 
enkelt sätt vilket underlättar beslutstagandet och det är en uppfattning som delas av 
alla företagen vi varit i kontakt med: ”du får en tredje part som visar att du når upp till en 
certifiering och en bra nivå” (Informant 6).  

De är tydliga med att påpeka att få en tredjepartsstämpel är en viktig del i beslutet, 
de menar på att få en oberoende utvärdering av sina fastigheter ger ett större 
erkännande än att själv visa på vilka miljöaspekter som företaget jobbar med. 
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5. Resultatanalys 

I det här kapitlet analyseras empirin från studien i förhållande till tidigare forskning vilket ger oss 
ett resultat som sedan mynnar ut i en slutsats. 

Under arbetet med resultatet av studien framkom fem kategorier som visar på vad 
som påverkar fastighetsägare att bygga gröna byggnader. De kategorier som vi fann 
var efterfrågan, inflytande, ekonomiska motiv, marknadsföring och kvalitetsstämpel, 
det framkom också att det långsiktiga miljö- och hållbarhetsarbetet som företagen 
arbetar med finns som en bakomliggande motivator för deras arbete med gröna 
byggnader.  

Det blev uppenbart att i arbetet med resultatet av studien att företagen arbetar med 
miljö- och hållbarhetsfrågor och att det är en viktig del i deras dagliga arbete. 
Samtidigt visade informanterna att de gör aktiva materialval med hänsyn till miljön 
vid både om- och nybyggnation, Miller et al. (2008) menar att det finns fördelar i 
gröna byggnader eftersom att de inte åldras lika snabbt som en traditionell byggnad 
och att det är viktigt att välja miljövänliga material. Eichholtz et al. (2013) beskriver 
att energikostnaderna är en stor bidragande faktor till att fastighetsägare väljer att 
bygga grönt. Resultatet i studien visar att företagens arbete med energieffektivisering 
är ett av de viktigaste områdena de kan göra påverka och där de kan göra mest 
skillnad, men certifieringen i sig är inte det viktigaste utan mer att byggnaden faktiskt 
är energieffektiv. 

 

5.1. Efterfrågan och inflytande 

De kategorier som hade störst betydelse för företagen var efterfrågan och 
inflytande, det är viktigt för fastighetsägare att kunna möta dagens krav från 
hyresgäster vad gäller hyresavtal i gröna byggnader. Miller et al. (2008) beskriver att 
gröna byggnader fortfarande är en relativt ny företeelse på marknaden vilket vi även 
har sett i vår undersökning. De flesta informanterna menar att det är först de 
senaste fem, sex åren som marknaden har börjat visa intresse för gröna byggnader. 
Samtidigt blir fastighetsbolagen påverkade av andra aktörer på marknaden förutom 
hyresgästerna.  

De byggföretag som arbetar med LEED ser en chans att kunna påverka 
fastighetsbolagen att välja dem som byggherre och på det viset öka användandet av 
certifieringssystemet, båda sidor ser samarbetet som både lyckat och nödvändigt för 
utvecklandet av LEED-byggandet i Sverige. Vidare beskriver Miller et al. (2008) att 
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både offentliga och privata företag har börjat ställa krav på fastighetsägare att om de 
ska bli hyresgäster vill de ha möjligheten att hyra i en grön byggnad. Det resultatet i 
vår studie tydligt pekar på är att alla fastighetsägare delar uppfattningen om att de får 
in förfrågningar om hyresgäster som vill hyra i deras fastigheter som är certifierade 
enligt LEED för att de har det som krav från respektive företagsledning.  

En annan faktor som påverkas av efterfrågan är vakansgraden, Fuerst och 
McAllister (2011) hittade bevis för lägre vakans i LEED-certifierade fastigheter än i 
traditionella byggnader, det vår studie visar på är att vakansen i sig inte blir lägre, 
men att det är enklare att få en lokal uthyrd i en LEED-fastighet vid till exempel en 
förlängning av hyresavtalet. Det kan vara så att affären avgörs helt huruvida 
fastighetsägaren kan erbjuda en lokal i en grön byggnad. 

 

5.2. Ekonomiska motiv 

Vidare finner vi ekonomiska fördelar med att certifiera sina fastigheter enligt LEED. 
Det informanterna pekar på är fastigheternas värde, framtida försäljningsvärden och 
de lägre driftskostnaderna som de energieffektiva fastigheterna medför. Företagen 
menar att en transaktion blir smidigare på den internationella marknaden när de 
säljer LEED-certifierade fastigheter för att det är ett system som känns igen av 
utländska investerare. Fuerst och McAllister (2011) menade att gröna byggnader var 
förenade med en lägre risk vilket skulle kunna bidra till ett högre försäljningspris, det 
stämmer överens med vad vi har funnit i vår studie och stöds även av de resultat 
som Miller et al. (2008) kommit fram till. Samtidigt menar Fuerst och McAllister 
(2011) att det kan vara svårt att finna exakta bevis för att fastigheterna får ett högre 
försäljningspris för att det finns relativt få jämförelseobjekt. Den uppfattningen 
delas av företagen som menar att framtiden kommer att få utvisa om 
försäljningspriserna blir högre för att det finns väldigt få genomförda transaktioner.  

Det faktum att företagen säger sig kunna påvisa en lägre driftskostnad i form av 
energieffektiviseringar och liknande åtgärder gör att de vid en värdering med hjälp 
av avkastningsmetoder. Med till exempel Gordons formel kan de betinga ett högre 

värde enligt formeln 
!"
!!!

 (Persson 2011) där Dn är det redovisade driftsnettot och är 

värdet högre kommer fastigheten att bli värd mer. Det faktum att LEED-
fastigheterna oftast är nyare och mer hållbart byggda gör att de värdepåverkande 
faktorerna får en positiv utveckling för fastighetsägarna och de kan få ett högre 
försäljningspris. Det pekar i samma riktning som när Persson (2011) beskriver att de 
olika funktionerna som ålder, hyra, driftsnetto är till fördel för fastighetsägare.  
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Skillnaden i investeringskostnad för byggandet av LEED-fastigheter i Sverige 
jämfört med traditionella byggnader uppgår enligt vår studie till cirka fyra procent, 
det som påvisas av Kats (2003) är 6,5 procent och Miller et al. (2008) menar att 
investeringskostnaden ökar med cirka åtta procent i jämförelse med en traditionell 
byggnad. Enligt de svar vi har funnit kan den lägre skillnaden i investeringskostnad 
bero på att svenska fastighetsbolag redan bygger energieffektiva fastigheter utan att 
certifiera dem i enighet med svensk lagstiftning.  

Miller et al. (2008) menar att fastigheter med likvärdiga lokaler som de certifierade 
kräver en sänkt hyra i jämförelse med varandra och det stämmer överens med vad 
företagen i vår studie säger. De menar att de inte kan ta ut någon förhöjd hyra för 
sina certifierade fastigheter, men att de kan bli tvungna att erbjuda en hyresrabatt i 
de fastigheter som inte är certifierade för att kunna behålla hyresgästerna. Risken 
finns annars att hyresgästerna lämnar till en annan fastighetsägare med certifierade 
fastigheter eller lägre hyror i traditionella byggnader. En annan fördel som Miller et 
al. (2008) lyfter fram är vikten av bra inomhusklimat för att kunna öka 
hyresgästernas välmående och produktivitet, det är något som har fått stöd i vår 
studie och som visar sig ha en viss påverkan.  

 

5.3. Kvalitetsstämpel och marknadsföring 

En av kategorierna som upptäcks i studien är att företagen ser det som att de får en 
kvalitéstämpel, informanterna berättade att certifieringen till LEED blir en 
bekräftelse från en tredje part att byggnaden uppfyller de miljö- och hållbarhetskrav 
som ställs från USGBC. Stämpeln är en bekräftelse som underlättar för 
fastighetsägare när investerare, framförallt från andra länder, undersöker marknaden 
och jämför olika byggnader. Miller et al. (2008) konstaterade i sin studie i USA om 
gröna byggnader att de är mer lönsamma än traditionella byggnader vid jämförelser 
på hyresnivå, vakansgrad och försäljningspris. Möjligheten finns att utländska 
investerare associerar gröna byggnader med lönsamhet vilket skulle innebära att en 
kvalitéstämpel ger goda fördelar och kan locka utländska investerare. Några 
informanter menade även på att valet av LEED blev naturligt eftersom att det var 
det mest använda systemet och gör det med igenkännbart och således enklare att 
arbeta med gentemot andra intressenter på marknaden.  

Matisoff et al. (2014) menar att de vinstdrivande företagen inte satsar på att certifiera 
sina byggnader enligt den högsta nivån utan är mer intresserade av att bygga 
energieffektivt för att kunna öka lönsamheten. Det får stöd av de resultat som 
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studien har kommit fram till för prioriteten för företagen är att bygga energieffektivt 
och inte att certifiera byggnaderna. De ser det däremot som ett mervärde om 
byggnaden skulle certifieras, det ger dem ett extra erkännande för sitt miljöarbete 
och även något som kan användas i marknadsföringen på ett positivt sätt.
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6. Slutsats 

I det här kapitlet presenterar vi vilka slutsatser vi har kommit fram till i studien och reflektioner 
görs med grund i tidigare forskning i förhållande till studiens resultat. Till sist presenteras förslag 
till vidare forskning.  

Syftet med denna studie är att identifiera vilka faktorer som påverkar fastighetsägare 
att uppföra gröna certifierade byggnader. I studien framkom fem kategorier som har 
betydelse för varför företagen uppför gröna byggnader: efterfrågan, inflytande, 
ekonomiska motiv, marknadsföring och kvalitéstämpel. Två av kategorierna, 
inflytande och kvalitéstämpel, är tillskott som tidigare forskning (Miller et al. 2008, 
Eichholtz et al. 2013, Kats 2003, Matisoff et al. 2014, Fuerst 2009, Fuerst och 
McAllister 2011 och Dermisi 2013) inte har behandlat. 

De senaste åren har intresset för gröna byggnader ökat vilket har bidragit till ökad 
efterfrågan och ökade krav från hyresgäster samt större kunskap från byggföretagen 
i arbetet med LEED-certifieringar. Kategorierna efterfrågan och inflytande är de 
faktorer som spelar störst roll vid beslutstagandet medan ekonomiska motiv, 
marknadsföring och kvalitéstämpel anses sekundära nämnare till de två första 
kategorierna. Studien visar att efterfrågan från hyresgäster eller inflytande från 
byggföretaget kan ensamt resultera i byggande av en grön byggnad.  

Kategorierna ekonomiska motiv, marknadsföring samt kvalitéstämpel är också 
faktorer som påverkar fastighetsägarna men studien visar att det är i samspel med 
efterfrågan och inflytande som dessa faktorer har betydelse för om byggnationen 
ska ske eller inte. 

 

6.1. Reflektioner 

Faktorerna till vad som påverkar fastighetsägare vid uppförande av gröna byggnader 
har i tidigare forskning inte diskuterats. Teorier som berör fastigheternas värde och 
försäljningar har inte varit direkt applicerbara eftersom företeelsen med gröna 
byggnader är relativt ny och analyser av transaktioner inte varit möjliga. De 
informanter som kontaktats under studien tror att gröna byggnader kommer ha en 
positiv inverkan på fastigheternas värde och försäljningspris i framtiden.
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6.2. Förslag till vidare forskning 

Eftersom miljö- och hållbarhetsfrågor har haft stor utveckling de senare fem till tio 
åren är det troligt att gröna byggnaders expandering kommer att fortsätta. Det vore 
intressant att undersöka faktorerna när det finns fler jämförelseobjekt på marknaden 
för att se om det fortfarande är kategorierna efterfrågan och inflytande som har 
störst betydelse för fastighetsägarna.  

De nya tillskotten, inflytande och kvalitéstämpel, kan utgöra grund för fortsatt 
forskning inom området gröna byggnader. 
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Bilaga 1 

 
 
Information till informanten 
 
Vi är två studenter från Karlstads Universitet som utför en studie om vad som 
motiverar fastighetsägare att bygga grönt och vilka fördelar en grön byggnad har 
gentemot en traditionell byggnad.  
 
Intervjun beräknas vara cirka en halvtimme. Du som informant deltar frivilligt och 
kan när som helst avbryta intervjun. Vi kommer att spela in intervjun för att 
transkribera den efteråt. Inspelningen av intervjun kommer att raderas när den inte 
längre är i behov för studien. Intervjun är konfidentiell vilket innebär att ingen 
information som kan härleda till dig kommer att redovisas. Du får självklart ta del av 
studien när den är färdig.  
 

Intyg om samtycke 
 
Jag har mottagit information om studien ”Vad motiverar en fastighetsägare att 
bygga grönt”.  
Jag ger min tillåtelse till att bli intervjuad 
 
Ord och datum: ............................................... 

Företag: ............................................................ 

Namnteckning: ................................................ 

Namnförtydligande: ........................................ 

 
Tack för din medverkan! 



  

Bilaga 2 

Intervjuguide  

1. Hur länge har du jobbat inom fastighetsbranschen? 

2. Vilken befattning har du inom organisationen? 

3. Hur länge har du haft din nuvarande tjänst? 

4. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

5. Hur arbetar ni med hållbarhets- och miljöfrågor? 

6. Vilken typ av gröna byggnader använder ni? 

7. Hur många gröna byggnader har ni? 

8. Varför satsar ni på gröna byggnader?  

9. Hur kommer det sig att ni valde LEED-certifiering? 

10. Vilka fördelar ser ni med gröna byggnader, framförallt LEED?  

11. Vilka nackdelar ser ni med gröna byggnader, framförallt LEED?  

12. Hur stor är skillnaden i investeringskostnaden mellan grön byggnad och 
traditionell byggnad? 

13. Hur stor är skillnaden i energiförbrukning mellan grön byggnad och 
traditionell byggnad? 

14. Hur påverkas försäljningsvärdet när fastigheten är certifierad? 

15. Hur ser hyresnivåerna ut, finns det skillnader mot om byggnaden inte varit 
certifierad?  

16. Hur ser vakansgraden ut, finns det skillnader mot om byggnaden inte varit 
certifierad?  

17. Vilken respons har ni fått från era gröna byggnader? 

Slutligen, är det något som vi inte frågat om som du vill tillägga? 

Tack för din medverkan. 



  

 


