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Ämne/Kurs: Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 15,0 hp FÖ6021 

Författare: Eriksson, Axel; Pantzar, August 
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Problemdiskussion: Miljö- och hållbarhetsfrågan är akut och bygg- och fastighetsbranschen 

kan göra insatser som ger stora resultat. För att främja miljö och hållbarhet kan CSR ses som 

ett verktyg. CSR kan även ses som en kostnad, exempelvis genom miljöcertifiering av en 

byggnad. Miljöcertifieringssystemen är instrument för att mäta och kommunicera 

miljöprestanda i byggnader. Trots ökade kostnader tyder tidigare forskning från WGBC 

(2018) att miljöcertifieringar av byggnader medför fördelar i form av lägre vakansgrad, högre 

hyror och ett högre fastighetsvärde. För att bidra till en positiv påverkan på miljö- och 

hållbarhetsarbetet krävs det även en välutformad strategi. Whittington (2002) presenterar fyra 

olika strategiska perspektiv som företag kan arbeta utefter och det finns en avsaknad av 

studier beträffande kopplingen mellan ett företags strategi och dess arbete med 

miljöcertifieringar. 

Problemformulering: Kan det förekomma en koppling mellan strategiska perspektiv och 

valet att miljöcertifiera byggnader, eller är andra faktorer avgörande för valet att 

miljöcertifiera byggnader? 

Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att undersöka om det kan förekomma en koppling 

mellan företagets strategiska perspektiv eller om andra faktorer är avgörande i valet att 

miljöcertifiera byggnad. Vi vill skapa en större förståelse för drivkrafterna bakom valet att 

miljöcertifiera byggnader.  

Metod: Studiens syfte medförde att en kvalitativ metod valdes för att generera djupare 

förståelse kring området.   

Slutsatser: Studien har lett fram till följande slutsatser: 

• Det föreligger en koppling mellan strategiska perspektiv och valet att miljöcertifiera 

byggnader. 

• Studien kan samtidigt påvisa att andra faktorer även är avgörande i valet att 

miljöcertifiera byggnader 

• Det går inte att hitta något samspel mellan lägre driftkostnader, högre hyror, högre 

fastighetsvärde och miljöcertifieringar 

• Miljöcertifieringar av byggnader är ekonomiskt lönsamt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

Title of thesis: The choice to environmentally certify buildings - a study on strategic 

perspectives and other factors that can be decisive in the choice to environmentally certify 

buildings 

Date of final seminar: 2019-05-27 

Subject/course: Independent thesis work in business administration 15.0 credits FÖ6021 

Authors: Eriksson, Axel; Pantzar, August  

Examiner: Ulvenblad, Per-Ola 

Advisor: Berggren, Eva 

Keywords: Strategic perspectives, CSR, Sustainability, Objectives, Environmental 

certifications 

Problem description:  The environmental and sustainability issue is acute and the 

construction and real estate industry can make efforts that yield great results. To promote the 

environment and sustainability, CSR can be seen as a tool. CSR can also be seen as a cost, for 

example through environmental certification of a building. The environmental certification 

systems are instruments for measuring and communicating environmental performance in 

buildings. Despite increased costs, previous research from WGBC (2018) suggests that 

environmental certifications of buildings give advantages in the form of lower vacancy rates, 

higher rents and a higher property value. In order to contribute to a positive impact on 

environmental and sustainability work, a well-designed strategy is also required. Whittington 

(2002) presents four different strategic perspectives that companies can work on and there is a 

lack of studies regarding the connection between a company's strategy and its work on 

environmental certifications. 

Research question: Can there be a link between strategic perspectives and the choice to 

environmentally certify buildings, or are other factors crucial to the choice to 

environmentally certify buildings? 

Purpose: The aim of this thesis is to investigate whether there is a link between the 

company's strategic perspective or whether other factors are crucial in the choice of 

environmental certification of the building. We want to create a greater understanding of the 

driving forces behind the choice to environmentally certify buildings. 

Methodology: The aim of the study was that a qualitative method was chosen to generate 

deeper understanding of the area. 

Conclusions: The following conclusions can be drawn from the present study: 

• There is a link between strategic perspectives and the choice to environmentally 

certify buildings. 

• The study can at the same time show that other factors are also decisive in the choice 

of environmental certification of buildings 

• There is no interaction between lower operating costs, higher rents, higher property 

value and environmental certifications 

• Environmental certifications of buildings are economically profitable. 
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1. Inledning 

I studiens inledande avsnitt presenteras den bakgrund som lett fram till studiens 

forskningsområde. Problemdiskussionen har lett till att en forskningsfråga har tagits fram. 

Avslutningsvis redogörs studiens syfte och centrala begrepp som är genomgående genom 

studien.  

1.1 Problembakgrund  

I mitten av 1300-talet kämpade världens befolkning mot digerdöden och idag står vi inför en 

annan typ av pest, nämligen påträngande klimatförändringar. Isen i Antarktis smälter, 

skogsbränder härjar runt om i världen och extrema temperaturer blir allt vanligare. Samhället 

måste genomgå en förändring som minskar de utsläppta växthusgaserna. År 2015 slöt 

världens länder Parisavtalet, ett klimatavtal som ska börja gälla senast år 2020. Avtalet 

innebär att den globala temperaturökningen ska hållas under två grader men en strävan efter 

att hålla den vid en och en halv grad (Regeringen, 2018). FN:s klimatpanel IPCC redovisar att 

det krävs en minskning med 45 procent av de globala koldioxidutsläppen till 2030 och ett 

nollutsläpp till 2050 om Parisavtalets klimatmål vid 2 grader ska lyckas. Det krävs stora 

insatser för att lyckas och inte minst inom fastighetsbranschen (Fastighetsvärlden, 2018).   

 

År 2016 svarade den svenska bygg- och fastighetsbranschen för omkring 12,8 miljoner ton 

koldioxidekvivalenter. Detta kan omsättas till 21 procentenheter av Sveriges totala utsläpp av 

växthusgaser (Boverket, 2019). I världen uppskattas byggnader stå för 20% av alla 

växthusgasutsläpp (Stern et al., 2006). Det krävs insatser från bygg- och fastighetsbranschen 

för att uppnå miljömålen i Parisavtalet. En hjälpande hand i arbetet kan vara med 

miljöcertifieringssystem, som appliceras på byggnader.  

 

Miljöcertifieringssystemen är instrument för att mäta och kommunicera miljöprestanda i 

byggnader. Redan på 1990-talet startades ett arbete för att få fram en gemensam standard för 

certifiering av byggnader på internationell nivå. Detta arbete blev resultatlöst men idag finns 

det över 100 miljöcertifieringssystem världen över för olika typer av byggnader. 

Miljöcertifieringssystem som fått stor spridning är bland annat det brittiska, och äldsta, 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) och det 

amerikanska systemet Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). De 

vanligaste på den svenska marknaden idag är BREEAM, LEED och Miljöbyggnad. 

GreenBuilding är också populärt, men detta bedömer enbart byggnadens energiprestanda 

(Dahlgren, 2014). Enligt (Bartley, 2007) har miljöcertifierings initiativet blivit en allt mer 

central knutpunkt i arbetet kring Corporate Social Responsibility (CSR).  

1.2 Problemdiskussion  

Miljö och hållbarhet är ett ämne som ligger högt upp på dagordningen bland företag i Sverige, 

inte minst inom bygg- och fastighetsbranschen. Miljö- och hållbarhetsfrågan är akut och 

bygg- och fastighetsbranschen kan göra insatser som ger stora resultat. För att bidra till en 

positiv påverkan på miljö- och hållbarhetsarbetet krävs det en välutformad strategi. Strategi 

kan ses som en plan eller ett mönster som i ett företag kan integreras med deras övergripande 

mål. CSR kan vara ett verktyg för företag att långsiktig jobba med hållbarhet och därmed nå 

ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. CSR kan ses som en kostnad, exempelvis genom 



 2 

miljöcertifiering av en byggnad, som kan strida mot företagens vinstsyfte å andra sidan kan 

det även ses som en del i företagets strategi (WGBC, 2018; Marrewijk, 2003). Whittington 

(2002) presenterar fyra perspektiv på strategi som har olika syn på det övergripande målet. De 

fyra perspektiven är: klassiskt, evolutionistiskt, processuellt och systemteoretiskt. Det 

klassiska och evolutionistiskt perspektiven utgår från vinstmaximering vid utformningen av 

strategin. Det processuella och systemteoretiska omfattar fler organisatoriska mål som 

exempelvis CSR-arbete och miljöcertifieringar.  

 

Miljöcertifiering av en byggnad innebär en merkostnad och det kan även tillkomma ökade 

byggnadskostnader (WGBC, 2018). Trots detta tyder tidigare forskning av WGBC (2018) på 

att miljöcertifiering av byggnader medför fördelar i form av lägre vakansgrad och högre 

hyror. Enligt Fuerst & McAllister (2011) och WGBC (2018) kan miljöcertifiering leda till ett 

ökat värde på fastigheten. Även Heincke & Olsson (2012) påvisar tydliga mervärden som en 

följd av att certifiera byggnader. Trots tidigare presenterade fördelar med miljöcertifieringar 

är valet att miljöcertifiera en byggnad inte självklart (WGBC, 2018).  

 

Det finns en avsaknad av studier i ämnet vad gäller kopplingen mellan ett företags val av 

strategi och dess syn på miljöcertifieringar. Studier gjorda av WGBC (2018), Fuerst & 

McAllister (2011) samt Heincke, C. & Olsson, D (2012) påvisar fördelar med 

miljöcertifieringen men statistik från SGBC (2019) visar att antalet byggnader som är 

miljöcertifierade fortfarande är väldigt lågt. Är detta ett resultat av de underliggande strategi-

perspektiven som Whittington (2002) presenterar? Eller skulle det kunna vara andra faktorer 

som är den underliggande orsaken till valet att miljöcertifiera en byggnad? Med tidigare 

forskning som bakgrund kommer denna studie att undersöka om det finns någon koppling 

mellan ett företags strategi, mål och drivkraften bakom valet av att certifiera sina byggnader, 

då detta ännu är en outforskad koppling.    

 

1.3 Problemformulering 

Kan det förekomma en koppling mellan strategiska perspektiv och valet att miljöcertifiera 

byggnader, eller är andra faktorer avgörande för valet att miljöcertifiera byggnader? 

1.4 Syfte 

Hur ser kopplingen mellan miljöcertifieringar och strategiska perspektiv ut i fastighetsbolag? 

Vad är det som är avgörande i valet att miljöcertifieringar byggnader inom 

fastighetsbranschen? Är det strategiska perspektiv eller är det andra faktorer som är 

avgörandet i valet att miljöcertifiera byggnader? Vi vill skapa en större förståelse för 

drivkrafterna bakom valet att miljöcertifiera byggnader.  

1.5 Centrala begrepp  

Sweden Green Building Council (SGBC) - Är en svensk ideell organisations för hållbart 

samhällsbyggande. 

World Green Building Council (WGBC) - Är en nationell ideell organisation för hållbart 

samhällsbyggande.  

Brundtlandrapport - En rapport skriven som är skriven av världskommissionen för utveckling 

och miljö på beställning av Förenta nationerna 1987. 
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CSR - Företags samhällsansvar, företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället ur 

ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter.  

Bruksvärdesprincipen - En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur 

hyresgästens synvinkel. 

IPCC - Den mellanstatliga panelen för klimatförändringar (IPCC) är FN: s organ för att 

bedöma vetenskapen som rör klimatförändringar. 
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2. Teoretisk referensram  

I detta stycke redovisas tidigare forskning. Valet av den erhållna forskningen har gjorts för 

att den är relevant för att analysera hur fastighetsbolag strategiska perspektiv ser ut i 

förhållande till miljöcertifieringar av byggnader. Avslutningsvis presenteras en färdigställd 

modell vars syfte är att förtydliga kopplingen mellan strategiska perspektiv, mål, CSR och 

miljöcertifieringar av byggnader.  

2.1 Företagens mål och dess inverkan på strategi  

Begreppet strategi används på fler områden än inom företagsekonomiska sammanhang, inom 

det företagsekonomiska området är innebörden av strategi "konsten att utnyttja företagets 

resurser i syfte att uppnå företagets mål" (Bengtsson & Skärvad, 1988, s.12). 

Enligt Roos & von Krogh (1998) kan strategi ses som en plan eller ett mönster som i ett 

företag kan integreras med dess övergripande mål och händelseförlopp. Genom att ha en 

välformulerad strategi är det lättare att styra men också att fördela resurser och intern 

kompetens vilket kan resultera i en konkurrenskraftig position. Mål och strategier är tätt 

sammanlänkade och arbetet med strategi omfattar ofta organisationens mål. För att en 

organisation ska förverkliga sina mål kompletteras dessa ofta med företagets strategi. Detta 

kongruerar även i motsatt riktning, när en organisation presenterar sin strategi relateras dessa 

ofta till organisationens mål (Bruzelius & Skärvad, 2011, s.161). Det finns ingen universell 

definition av vad strategi egentligen är och vad det innebär. En strategi kan vara något som är 

förutbestämt och resulterar i att ett företag följer en plan. Samtidigt kan ett annat företag ha en 

implicit strategi som visualiseras först i efterhand (Bruzelius & Skärvad, 2004). Porter (1996) 

menar att strategi är skapandet av en värdefull och unik position som innefattar en varierad 

uppsättning av diverse aktiviteter. Vilket resulterar i att de differentierar sig från sina 

konkurrenter. Porter (1996) framhåller också strategi som en blandning av hur företagets 

beståndsdelar passar tillsammans för att på lång sikt nå mål i form av en finansiell 

överlägsenhet gentemot konkurrenter. Whittington (2002) delar upp strategi i fyra perspektiv. 

De fyra grundläggande synsätten på perspektiv berör hur en organisation sätter mål, vilka 

målen är samt processen för att nå målen. De fyra perspektiven skiljs åt genom hur resultat 

mäts samt deras syn på rationalitet i strategiprocess. Resultaten mäts i antingen 

vinstmaximering som kan ses som ett finansiellt mål eller i pluralistiska mål som kan 

översättas till icke-finansiella mål där syftet är mer än att vinstmaximera. Nixon & Burns 

(2012) instämmer med vad Whittington (2002) hävdar samtidigt som strategin ett företag 

tillämpar påverkas av företagets ideologiska syn som är inbäddad i olika former av kapitalism 

och sociala system. 

 

Finansiella mål är sådana mål vars uppfyllelse mäts på ett eller annat sätt i pengar. 

Vinstmaximering ses som det ultimata finansiella målet där fokus ligger på att maximera 

vinsten för att skapa värde för aktieägarna (Jensen and Meckling 1976). I de finansiella målen 

är vinstmålet centralt och det visar hur väl företaget har lyckats omvandla resurser till färdiga 

erbjudande samt hur de är värderade av kunder och omvärlden (Jensen and Meckling 1976).   

 

Icke-finansiella mål är väsentliga för en organisation eftersom de har i praktiken stor 

betydelse för en organisations ekonomiska resultat. De icke-finansiella målen är ofta 

relaterade till organisationens Corporate Social Responsibility (CSR) men kan också relateras 

till att tillfredsställa kundens behov, satsa på utveckling, forskning, förnyelse etcetera. (Jensen 

and Meckling 1976).  
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Som tidigare redovisat finns det många synsätt på vad strategi egentligen innebär. Syftet med 

att definiera och beskriva olika definitioner av strategi är för att tydliggöra vad innebörden 

eller den obefintliga innebörden av strategi är. En gemensam nämnare som återfinns i många 

definitioner är att strategin är framtagen för att en organisation ska uppnå sina mål. Dessa kan 

översättas till vinstmaximering och pluralistiska mål. Målen återfinns även i Whittington 

(2002) forskning gällande fyra perspektiv på strategi. Syftet med studien är presentera de 

bakomliggande faktorerna i valet att miljöcertifiera byggnader. Därav kommer studien att 

fördjupa sig i Whittingtons fyra perspektiv på strategi för att studera om det kan finnas en 

koppling mellan ett företags perspektiv på strategi och arbete med miljöcertifieringar av 

byggnader eller om det är andra faktorer som är avgörande. 

 

Som tidigare nämnts presenterar Whittington fyra perspektiv på strategier dessa är: 

 

• Det klassiska perspektivet bygger på rationell planering, analysering samt fatta beslut 

där lönsamhet är det övergripande målet. För att på bästa möjliga sätt maximera 

fördelar på lång sikt fokuserar det klassiska perspektivet att samla in tillräcklig med 

information och använda sig av rätt tekniker (Whittington 2002). Friis, Holmgren & 

Eskildsen (2016) menar i sin studie att klassikerna fokuserar på att positionera sig bra 

på marknaden och för att göra detta måste de överträffa konkurrenterna. Inom det 

klassiska perspektivet är god planering grunden för att styra både den inre- och yttre 

miljön. Strategin bygger på att rationell analys och objektiva beslut är det som utgör 

skillnaden mellan framgång och misslyckande (Whittington 2002). Detta stöds av 

Nixon & Burns (2012) och Byers & Kolyperas (2017) som menar i sina studier att 

företagen som tillämpar det klassiska perspektivet försöker hela tiden maximera värdet 

för aktieägarna och behöver rationell planering för att uppnå detta. Nixon & Burns 

(2012) lyfter även fram att typiska drag för klassikerna är att dem rationella och håller 

en linjär strategi. 

• Det evolutionistiska perspektivet menar att det klassiska perspektivet, som bygger på 

rationell planering, ofta saknar relevans då omgivningen inte är lika förutsägbar som 

klassikerna påstår (Whittington 2002). Det är något som Grant (2010) och Nixon & 

Burns (2012) samt Byers & Kolyperas (2017) också lyfter fram i sina studier att enligt 

evolutionisterna är det inte möjligt att prognostisera framtiden på grund av omvärlden 

ständigt är under förändring. Whittington (2002) framhäver att enligt evolutionisterna 

är omgivningen alltför oförutsägbar för att på ett effektivt sätt kunna förstå sig på den. 

Detta resulterar i att evolutionisterna anser att marknaden är av den naturen att det inte 

går att planera för att överleva på lång sikt och att det krävs en vinstmaximerande 

strategi (Whittington, 2002). Nixon & Burns (2012) menar att evolutionisterna 

fokuserar mer på att bygga olika alternativ som kan främja företagets 

anpassningsbarhet vid förändringar. Whittington (2002) påstår att evolutionisterna 

anser att företag kan liknas med biologiska varelser. Konkurrensen på marknaden 

sållar ut de företag som inte tillräckligt snabbt förändras och anpassas efter 

marknaden. Vilket resulterar i att de som är bäst anpassade för marknaden överlever. 

Det är således marknaden som styr och fattar de avgörande beslutet. Byers & 

Kolyperas (2017) menar också att evolutionisterna fokuserar på vinstmaximering. Det 

evolutionistiska perspektivet menar att cheferna endast kan säkerställa att de anpassar 

sig efter de krav som omgivningen ställer Whittington (2002).  

• Det processuella perspektivet anser som evolutionisterna att planering långt in i 

framtiden inte är till någon nytta enligt Whittington (2002) och Nixon & Burns (2012). 
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Grant (2016) menar att processualisterna anser att världen är allt för komplex för att 

kunna förutspå. Processualisterna motsätter sig evolutionisterna syn på marknaden och 

anser att utslagningskraften inte är lika framträdande som evolutionisterna påstår. 

Processualisterna menar att det finns en stor skillnad mellan människor och det klarar 

därför inte av att komma överens eller jobba fram en perfekt uträknad plan 

(Whittington, 2002). (Vaara & Whittington 2012) menar också att det processuella 

perspektivet fokuserar på människor likväl som mål och resultat. Mintzberg (1994) 

skriver att i praktiken utformas en strategi av misstag, lärande och kompromisser 

vilket stämmer bra överens med processualisterna. syn på planering. Processualisterna 

menar att när omständigheterna förändras kommer planeringen att glömmas samt att 

det spelar ingen roll om strategin inte är helt optimal (Whittington, 2002).  

• Det systemteoretiska perspektivet avviker med avsikt från den vinstmaximerande 

normen som återfinns i det klassiska och evolutionistiska perspektivet (Whittington 

2002).  Nixon & Burns (2012) samt Byers & Kolyperas (2017) menar att 

systemteoretikerna har en beredskapsinriktning jämför med det andra perspektivet 

som klassas som pluralistiskt. Systemteoretikerna anser att strategins innehåll och den 

strategiska processen är inbäddad i ett nätverk av olika sociala relationer som främjar 

både samhälle och företag. Whittington (2002) menar att det systemteoretiska 

perspektivet anser att strategins sociala bakgrund har stor betydelse i utformningen av 

strategins mål och praxis. En organisations framgång är förknippad med den 

institutionella omgivning som organisationen verkar i. Målet för företaget blir därmed 

att uppfylla de olika krav som omgivningen ställer. Kraven kan bland annat grunda sig 

i sociala, politiska eller ekonomiska förhållanden (Whittington 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1, Generella strategiska perspektiv, Whittington (2002). 
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Perspektivens grundläggande antaganden samt skillnader dessemellan tydliggörs i figur 1. 

Den vertikala axeln står för i vilken utsträckning som strategin eftersträvar vinstmaximering 

eller tillåter andra faktorer vara avgörande. Den horisontella axeln återspeglar om strategin 

bygger på planering eller tillfälligheter (Tansey, Spillane & Meng 2014).  Det klassiska och 

evolutionistiska perspektivet utgår från vinstmaximering vid utformningen av strategin medan 

det processuella och systemteoretiska omfattar fler mål Whittington (2002) och Tansey, 

Spillane & Meng (2014).     

 

2.2 Corporate Social Responsibility 

Corporate Social Responsibility (CSR) utgörs av tre dimensioner, ekonomisk hållbarhet, 

social hållbarhet och miljömässig hållbarhet (Schwartz & Cragg, 2009). Marrewijk (2003) 

menar att CSR kan vara ett verktyg för företag att långsiktigt jobba med hållbarhet och 

därmed nå ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. Karnani (2011) påpekar likafullt att det 

finns ett problem med CSR och det är att de ofta kan ses som en kostnad, vilket strider mot 

företagens vinstsyfte. CSR har många definitioner men i grund och botten handlar CSR om att 

företag ska sträva mot en hållbar utveckling (Grankvist, 2012). Institutet För Värdering Av 

Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För Fastighetsvärdering (2018) påstår att hållbar 

utveckling har sedan 1987 varit ett känt begrepp och ett samhällsmål sedan 1987 på grund av 

FN:s Brundtlandrapport “Our common future”. Rapporten definierar hållbar utveckling som 

“Utveckling som möter behoven hos nuvarande generationer utan att äventyra framtida 

generationers behov” (s. 475). Gröndahl & Svanström (2011) påstår att Brundtlandrapporten 

definition av hållbar utveckling har idag blivit allmänt accepterad som en ledstjärna för den 

hållbara utvecklingen i världen.  

 

2.2.1 Social hållbarhet i fastighetsbranschen 

Fastighetsbranschens roll i den sociala hållbarheten är att tillgodose människor nu och i 

framtiden med bland annat skydd, boende och platser för arbete eller fritid. 

Fastighetsbranschens ansvar fortsätter också vid renoveringar eller ombyggnationer och 

upplåtelser av byggnader. Följs kedjan tillbaka till val av byggmaterial är det viktigt att se 

ursprunget, hur materialet har inhandlats och utvunnits men även hur och var personal 

rekryterats. För att den sociala hållbarheten ska uppfyllas vid val av material måste det ha 

utvunnits och tillverkats på ett rättvist sätt. Under ombyggnad är kommunikation mellan 

företagen och boende en viktig del för att tillgodose deras behov, och därmed nå en högre 

grad av social hållbarhet (Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas 

Sektion För Fastighetsvärdering 2018). Davidson (2010) påstår att social hållbarhet inte har 

en egen betydelse utan fungerar snarare som en central mittpunkt för andra begrepp som är 

mer välkända inom politiska sammanhang och forskning när sociala problem i stadsmiljöer 

adresserar. Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För 

Fastighetsvärdering (2018) hävdar fortsättningsvis att det finns en koppling mellan social 

hållbarhet och miljömässig hållbarhet. I den bemärkelsen att om företag och hushåll ska ha en 

möjlighet att producera och konsumera miljömässiga byggnader är det viktigt att det finns 

forskning, institutioner och utbildningar. Dessa faktorer gör det möjligt att nå den sociala 

hållbarheten inom fastighetsbranschen och uppmuntrar efterfrågan på denna typ av fastighet 

(Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För 

Fastighetsvärdering 2018). 
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2.2.2 Ekonomisk hållbarhet inom fastighetsbranschen 

Ekonomiskt hållbara fastigheter är när fastigheter behåller sitt kapital värde samt genererar en 

avkastning som är acceptabel med hänsyn till nivån av risk (Institutet För Värdering Av 

Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För Fastighetsvärdering 2018).  Carroll (2004) 

påstår att den ekonomiska hållbarheten är företagets prioriterade ansvarsområde. Företagen 

ska oavsett den syn de besitter på socialt ansvarstagande alltid arbeta för att intäkter överstiger 

utgifter. Fortsättningsvis uppger Institutet För Värdering Av Fastigheter och 

Samhällsbyggarnas Sektion För Fastighetsvärdering (2018) att det inte är ovanligt för företag 

som sysslar med byggande och förvaltning att subventioneras från offentligt håll med 

hänvisning till miljömässig hållbarhet. Det finns en koppling mellan miljömässig hållbarhet 

och ekonomisk hållbarhet i fastighetsbranschen. Exempelvis påverkar energianvändningen 

både ekonomin och miljön, såväl som i förvaltningsskedet och i investeringsskedet. 

Ytterligare ett exempel som tas upp är att underhållskostnader stiger om inte miljömässig 

hållbarhet uppnås. Att operera för miljömässigt hållbara byggnader kan följaktligen ha 

positiva ekonomiska konsekvenser. Vilket är något som påvisas i studien gjord av WGBC 

(2018), se figur 4.  

 

2.2.3 Miljömässig hållbarhet i fastighetsbranschen 

Brundtlandkommissionen (1988) hävdar att jordens resurser är begränsade, vilket innebär att 

det finns biofysiska gränser. Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas 

Sektion För Fastighetsvärdering (2018) hävdar att miljömässig hållbarhet syftar till att 

utveckling ska ske utan att riskera ekosystem, arter eller naturresurser. Inom 

fastighetsbranschen är det lätt att jobba med den miljömässiga hållbarheten. Det går att 

analysera den miljömässiga hållbarheten från planering, konstruktion, användning och 

avvecklandet samt återvinningen. Under planering- och konstruktionsstadiet har materialval 

och plats en avgörande roll för hållbarheten. Ekosystemen och marken där byggnader och 

infrastruktur upprättas kan vara känslig genom exempelvis föroreningar, men samtidigt kan 

vissa platser ha förutsättningar för exempelvis produktion av förnyelsebar el. Ett bra sätt för 

miljömässig hållbarhet är att välja material som har en liten negativ miljöpåverkan men också 

att återanvända material. Uppvärmningskälla och energianvändningen är en viktig del i 

byggnadens miljöpåverkan (Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas 

Sektion För Fastighetsvärdering 2018). Enligt Energimyndigheten (2016) står bostads- och 

fastighetsbranschen för cirka 40 procent av den totala energianvändningen i Sverige.  

 

Swedish Standards Institute (2005) påstår att det enda ansvaret företag har mot miljön är det 

som är reglerat i lagboken men att företag samtidigt bör värna om miljön och att företagens 

resurser och tjänster inte bidrar till en negativ påverkan. Grankvist (2009) menar att företagen 

bör ta ett miljömässigt ansvar i den bemärkelsen att jorden och naturens resurser inte påverkas 

negativt på lång sikt. Både Grankvist (2009) och Heal (2005) hävdar att ett miljömässigt 

ansvarstagande kan leda till att företagen lyckas göra en ekonomisk vinning. Bartley (2007) 

berättar att miljöcertifieringsinitiativet har blivit en allt mer central knutpunkt i arbetet kring 

CSR. Det ställs allt högre krav på bygg- och fastighetsbranschen att ta sitt miljöansvar. De har 

skett en drastisk ökning i antalet miljöcertifierade byggnader det senaste decenniet, se figur 2. 

Detta kan vara ett resultat av branschens ökade miljö ansvarstagande.  
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Figur 2.                          Antal miljöcertifierade byggnader per år (SGBC 2019). 

 

2.3 Strategins interaktion med CSR 

Ekonomiska, miljömässiga och sociala dimensioner, vilka är de tre beståndsdelarna inom 

CSR, har blivit en central del i företags överlevnad och kan på detta vis skapa 

konkurrensfördelar om arbetet är integrerat med strateg Lloret (2016). Arbetet med CSR ska i 

ett tidigt skede integreras med strategin och således vara en pågående process. Lloret (2016) 

berättar vidare att ett företag måste inse hur de kan skapa värde genom CSR. CSR bör således 

vara grundat i företagets strategi samt att det uppfyller företagets mål. Detta återfinns även i 

Marrewijks (2003) studie, att CSR kan användas som en strategi i syfte att uppnå en 

långsiktig hållbarhet för företaget. Att använda sig av CSR i sin strategi kan då hjälpa 

företagen att nå ekonomiska, sociala och miljömässiga mål. Som tidigare presenterats påstår 

Porter (1996) att strategi är en blandning av hur företagets beståndsdelar passar tillsammans 

för att på lång sikt nå mål. Porter (1996) påstår även att CSR skapar ett högre värde om det 

har en direkt koppling till företagets kärnverksamhet. Lloret (2016) poängterar att en 

framgångsrik integration mellan CSR och strategi skapar långsiktigt värde för framtiden inom 

ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.  

2.4 Miljöcertifiering  

En ökad miljömedvetenhet och högre krav på resursanvändningen inom bygg- och 

fastighetsbranschen har satt miljöfrågorna inom branschen på agendan. Miljö- och 

klimatfrågor har skapat en högre betalningsvilja för produkter som har en lägre 

miljöpåverkan, detta har i sin tur genererat en uppsjö av miljöcertifieringar inom bygg- och 

fastighetsbranschen (Fuerst & McAllister, 2011). Intressenter inom bygg- och 

fastighetsbranschen ställer allt högre krav på att det byggs långsiktigt med en så liten 

miljöpåverkan som möjligt. Det sker en ökning av “gröna byggnader” men enligt en studie 

gjord av World Green Building Council (WGBC) är valet inte självklart att certifiera 

byggnaden (WGBC, 2018). Eichholtz, Kok och Quigley (2010) redovisar att miljöcertifierade 

byggnader har ett skydd mot framtidens skärpta krav kring energiförbrukning samt miljö- och 

byggnadskrav. Detta styrks i studien gjord av WGBC (2018) då en av de starkaste 

anledningarna till varför företag väljer att miljöcertifiera är att uppfylla och skydda sig från 

befintliga men även förändringar av miljöregleringar. Studien påvisar även att de största 

faktorerna i valet att miljöcertifiera sina byggnader är kravet från kunder samt att de vill skapa 
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en hälsosammare byggnad vilket innebär bättre inomhusklimat för de som vistas i byggnaden 

(WGBC, 2018).  

 

För att aktörer ska kunna bevisa att en byggnad är byggd efter vissa kriterier går det idag att 

certifiera utefter en rad olika miljöcertifieringar. Miljöcertifiering klarlägger kopplingen 

mellan byggnader och dess negativa inverkan på miljön. En miljöcertifiering innebär en 

kontroll av att byggnaden uppfyller de miljökrav som ställs enligt vald miljöcertifiering. 

Miljöcertifieringssystemen består av ett antal områden, indikatorer och kriterier som ska 

bedömas och uppfyllas för att byggnaden ska uppfylla en viss certifieringsnivå. Faktorer som 

energianvändning, material, inomhusklimat och luftkvalitet är några av de faktorer som kan 

ingå. (WGBC, 2018) 

 

Enligt Heincke, C. Olsson, D. (2012) finns det en rad mervärden som kan uppnås vid 

miljöklassificering av en byggnad. Några av dessa mervärden är: stärkt varumärken, 

säkerställd god innemiljö, energieffektivitet, byggnadskvalitet och förbättrad 

resursanvändning. Om dessa mervärden verkligen uppnås i realiteten beror på en mängd olika 

omständigheter och det reella mervärdet är inte alltigenom verifierbara menar Heincke & 

Olsson (2012). Statistik från SGBC (2019) redovisar 1988 st. certifierade byggnader varav 

1179 st. är certifierade i Miljöbyggnad där majoriteten är certifierade i nivå Silver, 

GreenBuilding är näst populäraste följt av LEED. Det har skett en stadig ökning i antalet 

certifierade byggnad från 2009 fram till 2018 och det finns inget som tyder på att 

miljöcertifieringarna kommer att avta under 2019. De populäraste byggnaderna att certifiera 

är flerfamiljsbostäder samt kontor där de flesta av byggnaderna återfinns i storstadsområdena 

Stockholm, Göteborg och Malmö (SGBC, 2019a). Sweden Green Building Council är 

medlem i världsorganisationen World Green Building Council (WGBC) (SGBC, 2019b).  

 

 
                                                 Figur 3. Antal certifierade byggnader av fastighetsbeståndet (SGBC, 2019a). 

 

2.4.1 Fördelar med miljöcertifiering 

En miljöklassificerad byggnad genererar ett antal mervärden enligt Heincke, C. & Olsson, D. 

(2012). Mervärden såsom stärkt varumärke vilket kan generera en bättre bild utåt, gott 

inomhusklimat och förbättrad energieffektivitet vilket kan generera en lägre driftkostnad. 

Fuerst & McAllister (2011) redovisar även i sin studie att lägre driftkostnader påverkar 

hyresgästens lönsamhet. Miljöcertifieringar genererar också en garanterad byggnadskvalitet 

vilket kan framtidssäkra byggnader från framtida lagändringar, skärpt energianvändning samt 

byggnadskrav. Miljöcertifieringar kan leda till ett ökat värde på produkten enligt Fuerst & 

McAllister (2011). Wiley et al. (2010) påvisar att miljöcertifierade byggnader kan ta ut en 

högre hyreskostnad gentemot en icke-certifierad byggnad. Fuerst & McAllister (2011) 

redovisar att miljöcertifierade byggnader har lägre vakanser. WGBC presenterade år 2018 en 

studie som är baserad på miljöcertifieringar överlag, studien visar hur mycket 

driftkostnaderna minskat efter 12 månader respektive fem år, det ökade värdet på tillgången 
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samt hur lång återbetalningstiden är för investeringen, se figur 4. Studien gjordes både för 

nybyggnationer och ombyggnation av befintlig byggnad (WGBC, 2018).  

  

 

   

 Figur 4. Business benefits expected 

from green building investments (WGBC, 2018). 

 

Tidigare forskning tyder på att en miljöcertifierad byggnad har ett högre fastighetsvärde i 

jämförelse med en likvärdig icke-certifierad byggnad. Det ökade fastighetsvärdet beror på en 

rad av de faktorer som tidigare tagits upp men enligt Fuerst & McAllister (2011) beror det 

främst på tre faktorer, reducerad riskpremie, lägre vakansgrad och högre hyror. Studier gjorda 

i USA, Frankrike, Nederländerna och Schweiz styrker ett ökat marknadsvärde för byggnader 

som är miljöklassade (Bounen and Kok, 2009; Griffin, Kaufman, Hamiliton, 2009; Kaufman, 

2010). Det finns inte tillräckligt med data över den svenska marknaden för att statistiskt 

kunna påvisa om detta återspeglar sig i Sverige. Därav har valet gjorts att presentera studier 

från Europa då miljöaspekter är ett globalt problem och Europas länder står inför samma 

problematik, därav anses studien vara relevant i sammanhanget (Naturvårdsverket, 2018).  

 

2.4.2 Nackdelar med miljöcertifieringar 

WGBC publicerade år 2018 en studie där 49% av de tillfrågade respondenter påstod att den 

största anledningen till att inte bygga grönt är att de direkta kostnaderna är för höga. De 

redovisar även i sin studie att bristen på incitament och stöd från politiskt håll är för dåligt för 

att välja att bygga grönt. Kunskapen hos konsumenter är även den en avgörande faktor i valet 

att inte bygga grönt, det finns inte tillräckligt med kunskap för att förstå innebörden av en 

certifierad byggnad. (WGBC, 2018) 

2.5 Typer av miljöcertifieringar 

2.5.1 BREEAM 

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM) 

härstammar från Storbritannien och utvecklades av det brittiska byggforskningsinstitutet. 

BREEAM är det mest använda klassificeringssystemet i världen med ca 600 000 

klassificerade byggnader i 80 länder (BREEAM, 2017). Alla BREEAM-system utvecklas i 
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enlighet med “Code for a Sustainable Built Environment” vilket innefattar krav som 

definierar en integrerad metod för utformning, hantering, utvärdering och certifiering av den 

bebyggda miljöns miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan (SGBC, 2017a).  

 

Syftet med BREEAM är:  

• att minska byggnaders påverkan på miljön under hela livscykeln.  

• att se till att byggnader uppmärksammas och premieras för sina miljöfördelar.  

• att tillhandahålla en trovärdig miljömärkning för byggnader.  

• att stimulera efterfrågan på och skapa ett värde för hållbara byggnader, byggvaror och 

leveranskedjor (SGBC, 2017b). 

 

Sweden Green Building Council (SGBC) har anpassat den brittiska versionen till svenska 

förhållanden och sedan 2013 är det BREEAM SE som används i Sverige. Det finns två 

möjligheter till klassificering enligt BREEAM, en klassificering av projekteringen och en 

slutlig klassificering då byggnaden färdigställts. Byggnaden poängsätts efter 

energianvändning, inomhusklimat, vattenhushållning, avfallshantering, projektledning, 

byggnadens placering i förhållande till allmänna kommunikationsmedel, val av 

byggnadsmaterial samt de föroreningar byggnaden kan ge upphov till (SGBC, 2017b). 

Områdena inom BREEAM har olika vikt vid slutbetyget detta för att undvika att byggnader 

samlar in poäng från enbart ett fåtal kategorier. BREEAM kan utdela extrapoäng när det 

kommer till bedömandet för hur innovativ byggnaden är i sina tekniska lösningar. De 

bedömda områdenas poäng adderas till en totalpoäng vilket sedan förvandlas till en 

betygsnivå. De betygsnivåer som går att uppnå enligt BREEAM är, pass, good, very good, 

excellent och outstanding se figur 5 (BREEAM, 2017).   

  

 

    

   

  

  

  

 

 

 

 

Figur 5: Schematisk figur över certifieringsnivåer.  

I dagsläget används BREEAM för att certifiera nyproducerade byggnaders miljöprestanda. 

Målet med BREEAM är att minska nya byggnaders miljöpåverkan under livscykeln på ett 

tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. Det är en rad faktorer som är av betydande karaktär vid 

bedömningen enligt BREEAM (Nybyggnad, 2017). De byggnader som går att klassificera i 

enlighet med BREEAM är: bostäder, kommersiella lokaler, utbildning, kommersiella och 

offentliga bostadsformer samt hotell.  
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2.5.2 LEED 

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är den amerikanska motsvarigheten 

till BREEAM. Det är ett av världens största system för miljöcertifiering och är utvecklat av 

U.S. Green Building Council (USGBC). I LEED kan nyproduktion, ombyggnation samt 

befintlig byggnation klassas. LEED är indelat i fem olika klassificeringsgrupper beroende på 

om det berör konstruktion, interiör, drift, bostäder eller stadsdelar. LEED är baserat på 

amerikanska standards och ser i stort sett likadant ut i alla länder. SGBC tillsammans med ett 

antal företag arbetar för att anpassa LEED efter svensk standard. LEED bedömer byggnadens 

miljöaspekter likt BREEAM inom ett antal områden såsom: hållbar lokalisering, 

vattenförbrukning, energi och atmosfär, material och naturresurser, inomhusklimat, 

innovativa lösningar samt regionala prioriteringar. Byggnader kan inom LEED klassas i 

Certifierad, Silver, Guld eller Platinum. (USGBC, 2019)   

 

CERTIFIED 40–49 

SILVER 50–59 

GOLD 60–79 

PLATINUM >80 

         Figur 6. Klassificeringsnivåer LEED (USGBC, 2019).  

 

Vilken klassificering byggnaden får beror på antalet totalpoäng som samlas in från de olika 

delarna. Till skillnad från BREEAM, som viktar poängen, är poängsystemet LEED redan 

viktat genom att de ger olika antal poäng beroende på betydelse och omfattning. LEED har 

utvecklar en rad standarder för att samla in alla typer av byggprojekt.  

 

2.5.3 Miljöbyggnad 

Miljöbyggnad är utvecklat av den svenska ideella organisationen SGBC. Miljöbyggnad är ett 

svenskt system för att miljöklassificera byggnader och har i dagsläget mer än 1000 

certifierade byggnader. En certifierad byggnad utefter Miljöbyggnads kriterier innebär att 

byggnadens miljöprestanda är granskad av en tredje part (SGBC, 2017c). Miljöbyggnad 

granskar totalt sexton olika kontrollpunkter för att säkerställa att byggnaden lever upp till de 

krav som ställs. De 16 kontrollpunkterna består av tre huvudkategorier vilka är: energi, 

innemiljö samt material där den största vikten läggs vid innemiljö. Miljöbyggnad har valt att 

titta på dessa punkter då det kan påverkas av byggnaden samt fastighetsägaren. En kontroll 

görs efter två år från att miljöcertifieringen utförts för att kontrollera att allt fortfarande är som 

det var vid certifieringsdagen. Miljöbyggnad granskar byggnadens energiåtgång genom att 

titta på energianvändningen, tillförseln av värme samt kontrollerar att el och värme 

leverantörer använder sig av miljösäkra alternativ. Innemiljön är den punkt som har största 

granskningen samt mest tidsödande (SGBC, 2017c). SGBC (2017c) redovisar att de punkter 

som miljöbyggnad kontrollerar är:  

 

• Ventilation 

• Kvävedioxid  

• Radon 
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• Dagsljus 

• Fuktsäkerhet 

• Ljudmiljö 

• Inneklimat vinter 

• Inneklimat sommar 

• Legionella 

 

Byggnadsmaterial måste dokumenteras utefter miljöbyggnads standarder, det är hårda krav 

gällande kemikalier och vid ombyggnation/renovering krävs det att otillåtna material ej finns 

med. (SGBC, 2017c) 

 

Det finns tre certifieringsnivåer inom Miljöbyggnad:  

 

• Brons - Brons är den första nivån som kan uppnås och det räcker med att följa lagkrav 

samt existerande rekommendationer för att brons ska uppnås. 

• Silver - De flesta som idag väljer att certifiera med Miljöbyggnad väljer att göra det 

efter Silver. För att uppnå Silver krävs det att byggnaden presterar en bra bit över de 

satta värdena. Det krävs bland annat att solskydd, ventilation och ljudmiljön håller en 

högre nivå. 

• Guld - Kraven för Guld är mycket höga och ofta är det byggnader med en uttalad 

miljöprofil som satsar på att få kraven uppfyllda. Bland annat krävs det att de som 

vistas i fastigheten upplever att huset är ett ”guldhus”. Efter två år tillfrågas de som 

bor eller jobbar i huset vad de anser om innemiljön. (SGBC, 2017c) 

 

2.5.4 GreenBuilding 

Kravet för GreenBuilding är att byggnaden energieffektiviseras med 25% vilket innebär att 

nybyggnationer ska ha en energianvändning som är 25% under BBR:s byggnormer. För 

befintlig byggnation gäller istället att energieffektiviseringar införs som minskar 

energianvändningen med 25% i förhållande till tidigare energiförbrukning. GreenBuilding 

riktar sig till förvaltare och fastighetsägare som är ute efter att energieffektivisera bostäder 

eller lokaler. GreenBuilding startade som ett EU-initiativ i syfte att skapa ett incitament för 

bygg- och fastighetsbranschen att arbeta med energieffektiviseringar. GreenBuilding drivs 

sedan 2014 av SGBC, i och med att SGBC tog över miljöcertifieringssystemet har vissa 

formella krav tagits ur bruk och det är nu även möjligt att certifiera bostäder. (SGBC, 2017d)  

2.6 Analysmodell 

Som tidigare redovisat är mål och strategier tätt sammanlänkade och arbetet med strategier 

omfattar till stora delar organisationens mål. Denna studie har valt att fokusera på 

Whittingtons fyra perspektiv på strategi, detta för att teorin dels belyser två övergripande mål. 

Vi har tolkat de övergripande målen som finansiella och icke-finansiella mål. Som tidigare 

presenterats finns det en koppling mellan strategi och mål, starka kopplingar kan även dras 

mellan strategi och CSR. Kopplingen vi ser har redovisats i tidigare avsnitt men kontentan är 

att en framgångsrik integration mellan strategi och CSR skapar långsiktigt värde för framtiden 

inom ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Kopplingar kan även göras till 

Whittingtons strategiska perspektiv där vi betraktar att arbetet med CSR faller inom ramen för 

icke-finansiella mål, det vill säga pluralistiska mål. CSR kan ses som en kostnad och detta 

strider mot företagets vinstsyfte vilket återspeglar vinstmaximering som är ett av målen i 

Whittingtons (2002) teori angående strategiska perspektiv. Tidigare har relationen mellan 

mål, strategi och CSR redovisats. Vi betraktar att det finns en koppling mellan ett företags 
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CSR-arbete och miljöcertifieringar. Detta styrks av Bartley (2007) som redovisar att 

miljöcertifieringar har blivit en allt mer central knutpunkt i arbetet kring CSR.  

 

Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För 

Fastighetsvärdering (2018) hävdar att det finns en koppling mellan social hållbarhet och 

miljömässig hållbarhet. I den bemärkelsen att om företag och hushåll ska ha en möjlighet att 

producera och konsumera miljömässiga byggnader är det viktigt att det finns forskning, 

institutioner och utbildningar vars fokus ligger på miljömässig hållbarhet. Det i sin tur främjar 

bland annat social hållbarhet då det exempelvis leder till skydd, boende och platser för arbete 

eller fritid. Som tidigare redovisats i studien finns det en koppling mellan miljömässig 

hållbarhet och ekonomisk hållbarhet inom bygg- och fastighetsbranschen. Exempelvis 

påverkar energianvändningen både ekonomin och miljön. Institutet För Värdering Av 

Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För Fastighetsvärdering (2018) menar att en 

ekonomisk hållbar fastighet är ekonomisk hållbar när den behåller sitt kapitalvärde. En studie 

från WGBC (2018) redogör att en miljöcertifierad byggnad har lägre energianvändning vilket 

resulterar i lägre driftskostnader och således har effekt på lönsamheten. Detta återspeglas även 

i McAllister (2011) studie.  

 

Det finns således ett samspel mellan miljömässig hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. 

Miljömässig hållbarhet syftar till att utveckling ska ske utan att riskera ekosystem, arter eller 

naturresurser. Det går att analysera den miljömässiga hållbarheten från planering, 

konstruktion, användning och avvecklandet samt återvinningen. Under planering- och 

konstruktionsstadiet har plats och materialval en avgörande roll för hållbarheten. 

Ekosystemen och marken där byggnader och infrastruktur upprättas kan vara känslig genom 

exempelvis föroreningar, men samtidigt kan vissa platser ha förutsättningar för exempelvis 

produktion av förnyelsebar el. Ett bra sätt för miljömässig hållbarhet är att välja material som 

har en liten negativ miljöpåverkan men också att återanvända material. Uppvärmningskälla 

och energianvändningen är en viktig del i byggnadens miljöpåverkan (Institutet För Värdering 

Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För Fastighetsvärdering 2018). De krav som 

ställs på miljömässig hållbarhet inom CSR återspeglas i de krav som ställs på byggnaden för 

att kunna certifieras efter valt miljöcertifieringssystem. Miljöcertifieringssystemen BREEAM, 

LEED och Miljöbyggnad kräver alla att byggnadens påverkan på miljön minskar, 

energianvändning minskar, föroreningar som byggnaden ger uppskov till minskar samt krav 

på materialval. För att kunna miljöcertifiera en byggnad krävs det stora åtaganden inom 

nämnda områden. Det går inte att frånse att det finns ett samspel mellan strategi och mål samt 

CSR och miljöcertifieringar. Arbetet kring CSR och miljöcertifieringar styrs av 

organisationens strategi som grundar sig i organisationens mål.  
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3. Metod 

I detta avsnitt presenteras det metodologiska vägval som gjorts för den vetenskapliga studien. 

Avsnittet inleds med att redogöra val av metod samt hur den teoretiska referensramen 

utformats. Vidare i avsnittet redogörs för genomförd empirisk studie. Avsnittet redovisar 

studiens avgränsningar, val av respondenter, primär- och sekundärdatainsamling, 

intervjuguidens utformning och intervjuernas genomförande. Vidare presenteras 

analysmetoden för studien. Till sist lyfts studiens validitet och reliabilitet fram för att se 

studiens trovärdighet.  

3.1 Val av metod 

För att vi ska skapa djupare förståelse för ämnet och för att besvara forskningsfråga har vi valt 

en kvalitativ metod. Anledningen till valet av den kvalitativa metoden är grundat i att studien 

följer en subjektiv syn på verklighet vilket innebär att det finns flera tolkningar på sanningen 

(Söderbom & Ulvenblad, 2016). Jacobsen (2002) hävdar att en kvalitativ metod medför att 

den riktiga förståelsen av ett fenomen kommer fram. Den kvalitativa metoden är också 

flexibel när ny information kommer upp medan den kvantitativa metoden bara ger ytlig 

information och är inte lika flexibel om ny information skulle dyka upp.   

 

Vi startar i att granska befintlig forskning och teori, vetenskapliga artiklar, tidigare 

kandidatuppsatser samt böcker för att skapa en större förståelse för ämnet. Den teoretiska 

referensramen är baserad på fakta och teorier som är relevanta och intressanta för studien. 

Data som samlats in har analyserat och bidragit till svar på forskningsfrågan. Med grund i den 

teoretiska referensramen övergår studien från deduktiv till induktiv då vi genom intervjuer tar 

oss in i verkligheten. Detta resulterar i att en abduktiv ansats har valts, vilket innebär att 

studien varierat mellan induktiv och deduktiv. Den induktiva ansatsen utgår från den 

empiriska verkligheten. Data samlas in genom att utgå från en ideografisk (subjektiv) sida, 

exempelvis intervjuer av företag. Data som samlas in analyseras och tolkas för att på ett 

sådant sätt få en ökad förståelse för företeelsen. Genom den ökade förståelsen kan 

begreppsutveckling av problemet ledas fram. Den deduktiva ansatsen utgår från vad tidigare 

teorier sagt. Dessa teorier ställs mot väggen och eventuellt formuleras hypoteser som då testas 

i den empiriska studien. (Söderbom & Ulvenblad, 2016) 

3.2 Utformning av teoretisk referensram 

Studien berör strategiska perspektiv, företagsmål, CSR och miljöcertifieringar av byggnader. I 

den teoretiska referensramen presenteras en modell som påvisar kopplingen mellan strategier 

och företagsmål samt CSR och miljöcertifieringar av byggnader. Inledningsvis presenteras 

Whittingtons (2002) fyra strategiska perspektiv. Följt av Whittingtons strategier presenteras 

en detaljerad redogörelse av CSR inom fastighetsbranschen. Referensramen löper vidare med 

en utförlig beskrivning av innebörden med miljöcertifieringssystem, dess för- och nackdelar 

samt en redogörelse över de populäraste miljöcertifieringssystemen i Sverige. 
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3.3 Empirisk studie        

3.3.1 Val av respondenter 

Urvalet för studien baseras på målstyrt urval. Genom att använda oss av ett målstyrt urval 

hade vi krav på företaget i sig men också att intervjupersonen var insatt i ämnet studien berör. 

Syftet med målstyrt urval är att välja respondenter på ett strategiskt sätt som är aktuellt för 

frågeställningen (Bryman & Bell, 2016). Ett krav som vi hade vid val av företag var att 

företaget inte är statligt ägt, utan privatägt. Detta på grund av att ett företag ägt av staten kan 

ha en annan syn på vinstmaximering, och kan i många tillfällen ha andra krav på sig än vad 

ett privatägt företag har. Ett annat krav vi hade på företagen var att hela deras bestånd eller en 

betydande del av deras bestånd var lokaliserat i Sverige. För att öka studiens validitet och 

reliabilitet valdes företag som klassas som ett medelstort företag, det vill säga fler än 50 

stycken anställda. Vi satte kravet på medelstora företag för att vi var rädda för att mindre 

företag inte har samma dokumentation och uppföljningsarbete kring miljöcertifieringar. Alltså 

att dokumentation och arbetet kring vår problemformulering kan vara dokumenterat i mindre 

utsträckning vilket hade kunnat resulterat i en empiri av mindre relevans. Mängder av bygg- 

och fastighetsbolag sållades bort genom att sekundärdata gav oss indikation att de inte 

uppfyllda det ena eller andra kravet. Genom kraven lyckades vi få fram ett trettiotal företag vi 

ansåg var intressanta för studien. När vi fick bekräftelse av ett företag att de ställer upp på 

intervju tog vi reda på hur väl den tilltänkta intervjupersonen var insatt i de områden studien 

berör. Här filtrerades några få företag bort då vi ansåg att den tilltänkta intervjupersonen inte 

uppfyllde de kriterier vi ställde på kunskapen kring studiens område. Filtreringen gjordes med 

hjälp av sekundärdata i den bemärkelsen att vi kollade upp personen på respektive företags 

hemsida och även med hjälp av sociala medier såsom LinkedIn. Totalt lyckades vi bestämma 

intervju med fem olika företag, i studien kommer företagen benämnas vid namn. 

 

 Företag  Respondent  Intervjutyp 

 Fastighets AB L E Lundberg  Projektledare och 

certifieringsansvarig 

 Telefonintervju 

 Einar Mattsson AB  Projektutvecklingschef  Telefonintervju 

 Rikshem  Energi- och hållbarhetsansvarig  Telefonintervju 

 Platzer Fastigheter AB  Hållbarhets- och inköpschef  Besöksintervju 

 Castellum Aktiebolag  Hållbarhetschef  Besöksintervju 
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3.3.2 Datainsamling 

Både primär- och sekundärdata har samlats in, vilket medför att vi nedan har valt att dela in 

datainsamling i avsnitten primär- respektive sekundärdata. 

 

3.3.2.1 Primärdata 

Materialet som samlats in som primärdata har gjorts genom personlig kommunikation, det vill 

säga intervjuer. Anledningen till att personliga intervjuer gjordes var för att få en djupare 

förståelse kring ämnet samt möjligheten att kunna ställa följdfrågor. Intervjuerna gjordes 

genom personliga möten men när avståndet mellan oss och intervjupersonen blev för stort 

utfördes intervjun via telefon. Vid flera tillfällen gjordes även en andra intervju för att 

komplettera materialet som införskaffades vid första tillfället.  

 

Att samla in primärdata för empiriskt material finns det många olika sätt att gå. Att samla in 

primärdata i en kvantitativ metod kan utföras i form av enkäter och i en kvalitativ metod kan 

insamlingen ske via observationer och intervjuer (Dahmström, 2000). Dahmström (2000) 

fortsätter och menar att ingen metod kan anses vara fel.  

 

3.3.2.2 Sekundärdata 

Sekundärdata kring forskningsområdet hämtades huvudsakligen från Högskolan i Halmstads 

databas. Även viss litteratur hämtades från Halmstads Stadsbibliotek och Högskolan i 

Halmstad Högskolebiblioteket. Detta gjordes för att få en djupare förståelse kring det valda 

ämnen med hjälp av tidigare forskning och befintliga teorier. Viss data hämtades även från 

respondenternas respektive hemsida. LinkedIn användes för att se några tecken på att 

respektive respondent var insatt i området. 

 

Data som inte kommer direkt från källan utan som är insamlad av andra kallas för 

sekundärdata. Denna data har sedan tidigare samlats in för ett annat ändamål än det som är 

som forskaren ska besvara, men är anpassad för samma ämnesområde (Jacobsen, 2002). 

 

3.3.3 Utformning av intervjuguide 

Den teoretiska referensramen har operationaliserats ner till frågor som ligger till grund för 

intervjuguiden. Vi har valt att redovisa stycken från den teoretiska referensramen för att 

underlätta för läsaren hur referensramen har operationaliserats. De inledande frågorna är till 

för att skapa en bättre kontakt med intervjupersonen, få en större förståelse i dennes position i 

företaget samt få en bredare inblick för företagets verksamhet.  

• Kort presentation om dig, vad du arbetar med och titel 

• Inom vilka processer bedriver företaget verksamhet? 

• Nybyggnation 

• Förvaltning 

• Förädling 

• Transaktion  

 

En ökad miljömedvetenhet och högre krav på resursanvändningen inom bygg- och 

fastighetsbranschen har satt miljöfrågorna inom branschen på agendan. Det sker en ökning av 

“gröna byggnader” men enligt en studie gjord av WGBC är valet inte självklart att certifiera 

byggnaden. Marrewijk (2003) menar att CSR kan vara ett verktyg för företag att långsiktig 

jobba med hållbarhet och därmed nå ekonomiska, miljömässiga och sociala mål. 

• Vad är er syn på miljöcertifieringar, hållbart byggande och CSR? 
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Statistik från SGBC (2019) redovisar 1988 st certifierade byggnader varav 1179 st är 

certifierade i Miljöbyggnad där majoriteten är certifierade i nivå Silver, GreenBuilding när 

näst populäraste tätt följt av LEED. Det finns många miljöcertifieringssystem att välja på och 

frågan är ställd för att få en större förståelse kring valet av miljöcertifieringssystem och om 

det i slutändan går att koppla till ett strategiskt perspektiv. 

• Vilka miljöcertifieringar använder ni er av? Varför just den/dessa? Vad är fördelen 

med just det miljöcertifieringssystemet?  

 

WGBC presenterade år 2018 en studie som är baserad på miljöcertifieringar överlag och inte 

något specifikt miljöcertifieringssystem. Studien påvisade hur mycket driftkostnaderna 

minskat efter 12 månader respektive fem år, det ökade värdet på tillgången samt hur lång 

återbetalningstiden är för investeringen. Heincke, C. & Olsson, D. (2012) presenterar också 

en rad mervärden såsom lägre vakansgrad, högre hyra, byggnadskvalitet etc. som kan uppnås 

vid klassificering av en byggnad. WGBC publicerade år 2018 en studie där 49% av de 

tillfrågade respondenter påstod att den största anledningen till att inte bygga grönt är att de 

direkta kostnaderna är för höga.  

• Finns det några för/nackdelar med miljöcertifieringar? 

• Kostnader vid miljöcertifieringar? 

• Ökade byggnadskostnader? 

• Längre byggtider?  

• Skiljer sig era lönsamhetsbedömningar vid certifierade byggnader? 

• Finns många studier som visar på att det går att ta ut högre hyror, lägre 

vakansgrad, högre fastighetsvärde mm. Vad är er syn på det? Är det något 

som ni upplever? 

• Trots en del fördelar och mervärden som presenteras är beståndet som är 

miljöcertifierat fortfarande ganska lågt. Vad tror du är anledningen till detta 

och hur tror du framtiden ser ut när det gäller miljöcertifieringar?
  

 

3.3.4 Genomförande av intervjuer 

När det var dags att boka in tid för intervju funderade vi över om det skulle varit fördelaktigt 

att skicka ut intervjuguiden till respektive respondent. Detta för att skapa möjligheter för 

respondenterna att förbereda sig och på detta sätt skapa bättre förutsättningar för att nyttig 

information kommer fram under respektive intervju. Detta fick vägas mot att vi var rädda för 

att respondenterna skulle få en form av tunnelseende. Det vill säga att de skulle bli fixerade 

kring just de frågor vi operationaliserat fram, vilket i sin tur hade kunnat leda till att öppna 

frågor inte föds fram under intervjun. Efter att ha studerat tidigare forskning och haft 

diskussioner sinsemellan kom vi fram till att vi enbart skickar ut intervjuguiden om 

respondenten begär det.  

 

Innan varje intervju sattes igång ställde vi två frågor till varje respondent. Vi frågade 

respondenterna kring anonymitet, vilket bara en begärde. Vi efterfrågade även ett 

godkännande från våra respondenter att få spela in intervjun, vilket samtliga respondenter 

godkände. Anledningen till frågan beträffande anonymitet var dels för att ge möjligheten till 

respondenter att svara så ärligt som möjligt men också för att visa på god ton och att det inte 

är något typ av förhör. Inspelningens syfte var att lagra intervjumaterialet för att ge oss 

möjligheten att närsomhelst under uppsatsskrivandets gång kunna återgå till intervjutillfället 

för att analysera respondenternas uttalanden. Det gav oss också möjligheten att kunna rikta 

fullt fokus mot respondenten. Inspelningen gav oss även möjlighet att utföra noggranna 

transkriberingar. Transkriberingarna gav oss stöd för att utföra en tydlig och informationsrik 
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empiridel. Varje transkribering skickades till respektive respondenten för att försäkra oss om 

att vi tolkat respondenternas svar på ett korrekt sätt.  

 

Rutinerna vid de olika intervjutyper vi utförde, besöksintervju och telefonintervju, skiljde sig 

inte från varandra. Besöksintervjuerna hade fördelar när det kommer till vår möjlighet att 

observera respondenten för att kunna skapa en aning om det var läge för en följdfråga eller 

om detta skulle besvära respondenten. Något som vi noterade var att respondenterna vid 

besöksintervjuerna var mer benägna att ge sig själva kritik. Vilket kan stämma in på vad 

Jacobsen (2002) påstår, att när det är ansikte mot ansikte tenderar personer ha lättare att tala 

om känsliga ämnen. Jacobsen (2002) berättar att fördelar med telefonintervjuer är att 

respondenter kan tänkas bli mer avslappnade, vilket vi också noterade. Vissa av 

respondenterna som intervjuades via telefon var mindre formella, dem var mer benägna att 

säga svordomar och säga ord såsom “coolt” och “fett”. Längden för samtliga intervjuerna 

varade cirka 40 minuter, bortsett från intervjun med Rikshem som varade i 25 minuter. 

Kompletterande samtal för att klargöra oklarheter i svaren vi fått tidigare gjordes till ett par av 

respondenterna. 

3.4 Analysmetod 

Första steget inför analysen var att transkribera varje intervju. Transkriberingen renskrevs och 

sedan sammanställdes samtliga intervjuer. När det gjordes var vi noga med att vara objektiva, 

detta för att minimera risken för att vi ska färga upplysningarna vi fick, vilket stöds av 

Jacobsen (2002). I nästa steg var vi noga med att sålla bort irrelevant information, detta för att 

hålla oss till uppsatsens ämne och detta är något Jacobsen (2002) instämmer med. Exempel på 

vad som utelämnades från sammanställning var att ett av företagen ville belysa att de donerar 

pengar till välgörenhet. Varje respondent fick en sammanställning av vad det som sagts, detta 

gjordes för att kontrollera att vi uppfattat dem rätt. Ingen av respondenterna hade något att 

påpeka beträffande sammanställningen. Efter vi fått godkännande från samtliga respondenter 

var nästa steg en analys av empirin och den teoretiska referensramen. Analysen delades upp i 

två olika avsnitt.  

 

Analysen inleds med ett avsnitt som analyserar företagets strategiska perspektiv utifrån 

empirin. I detta stycke sammanställs likheter och olikheter företagen sinsemellan. Detta vävs 

sedan samman med den teoretiska referensen för att klargöra vilket eller vilka strategiska 

perspektiv företagen kan karaktäriseras med. När vi lyckades kategorisera varje företag till 

minst ett strategiskt perspektiv började vi sedan i följande del jämföra företagen mot varandra 

för att se eventuella likheter och skillnader i deras syn och arbete med miljöcertifieringar. De 

eventuella likheter och skillnader som uppdagades ställdes mot den insamlade teoretiska 

referensramen, detta för att se om företagens beslut/syn/arbete med miljöcertifieringar 

överensstämmer med vad tidigare forskning säger. I analysens avslutande del gjordes en 

återkoppling till analysmodellen. Analysen låg sedermera till grund för slutsatsen.  
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3.5 Trovärdighet  

3.5.1 Validitet & Generaliserbarhet  

Studien har avgränsats till företag som är privatägda medelstora bygg- och fastighetsbolag 

med en större del av sitt fastighetsbestånd inom Sveriges gränser. Genom att varje företag 

valdes med omsorg och studerats genom en kvalitativ studie har således företagen inte valts 

slumpmässigt. Det innebär att en statistisk generalisering inte är möjlig. En statistisk 

generalisering bygger på att undersökningspersonerna valts ut slumpmässigt från en 

population enligt (Brinkmann & Kvale, 2009), vilket det inte har i detta fall. Å andra sidan 

innebär det att den data som samlats in är av relevans för den ställda problemformuleringen. 

Intervjuguiden har grundats i den teoretiska referensramen och är således grundad i tidigare 

forskning och fakta. Detta har medfört att primärdata som insamlats har fångat upp det som 

den har som avsikt att fånga upp. Studien bygger dessutom på en kvalitativ metod, i formen 

intervjuer, som bidrar till att den interna validiteten ökar på grund av att öppna frågor ställdes. 

Fördelen med öppna frågor är att respondenten inte styrdes av svarskategorier. På grund av att 

vi utfört en kvalitativ studie innebär det ett begränsat antal respondenter vilket är till nackdel 

för den externa validiteten. Fördelen med ett begränsat antal respondenter är att vi istället 

kunnat undersöka den data vi fick på ett mer noggrant plan (Holme & Solvang, 1991). 

Kvalitativa studier har ofta fokus på ett litet antal personer, men i gengäld är det möjligt att 

undersöka dessa djupare (McCraken, 1988). Jacobsen (2002) beskriver att insamlad data från 

ett mindre urval av undersökningsenheter bidrar till en generalisering på teoretisk nivå. Det 

innebär således att i vår studie görs en analytisk generalisering. Om teorin däremot är giltig 

för ett större antal måste den bekräftas av flera studier (Jacobsen, 2002). Syftet med att ha sex 

företag var att samla in relevant och väsentlig information, inte för att öka den statistiska 

generaliseringsbarheten. Hade vi valt att utföra en kvantitativ studie hade den data vi samlat 

in varit ytlig med stängda frågor och därmed haft som avsikt att fastslå fenomens omfång och 

frekvens vilket hade inneburit att en statistisk generalisering varit möjlig (McCraken, 1988; 

Jacobssen, 2002).   

 

Definitionen av validitet är ifall studien mäter det som är avsett att mätas och att inte några 

systematiska fel uppkommer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Validitet avser enligt 

Jacobsen (2002) att det som mäts i sammanhanget är relevant. Jacobsen (2002) menar att 

validitet kan delas in i två områden, intern validitet och extern validitet. För att få en hög 

intern validitet krävs det att forskaren mätt det som han eller hon haft som avsikt att mäta. 

Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) påstår också att intern validitet innebär ifall en forskare 

undersöker det som personen ämnar undersöka. Extern validitet handlar om hur väl det går att 

generalisera utifrån de resultat som kommer fram i studien. Det vill säga hur väl det går att 

dra slutsatser utanför den undersökta kontexten. För att det ska gå att generalisera är de 

representativa urvalen viktiga (Bryman & Bell, 2017). Jacobsen (2002) hävdar att extern 

validitet syftar till hur väl studiens resultat kan användas för att generalisera andra företag. 

 

3.5.2 Reliabilitet  

Vid samtliga intervjutillfällena var vi båda delaktiga samt hölls samma struktur för varje 

intervju, med inskränkning beroende på följdfrågor. Vi hade diskussioner sinsemellan och 

med stöd av att vi spelade in intervjuerna gjorde vi en sammanställning av varje intervju som 

vidarebefordras till respektive respondent för att kontrollera att vi tolkat dem rätt. Att vi 

bibehållit samma struktur, haft diskussioner sinsemellan samt kontrollerat svaren vi fått med 

respektive respondent har vi minskat risken för att eventuella misstolkningar eller 

missförstånd ska framträda. Varje transkribering och sammanställning utfördes så fort som 

möjligt efter intervjun för att säkra att informationen bearbetades med ett färskt minne för att 
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sedan mynna ut i en relevant empiri. Med hjälp av sekundärdata kunde vi även kontrollera att 

respektive respondent var insatt i ämnen. En annan fördel som talar för högre reliabilitet är att 

de valda vetenskapliga artiklarna som används i den teoretiska referensramen ofta hänvisar till 

varandra inom forskningsområdet. Det medför också att vi kände oss trygga med den 

forskning som ligger till grund för vår studie. Det som talar till vår nackdel beträffande hög 

reliabilitet är att delar av vårt forskningsområde, som CSR och miljöcertifieringar, ständigt är 

under utveckling. Det innebär att de respondenter vi intervjuat kan ha påverkats av 

utvecklingen vid en senare studie. Wallén (1996) påstår att en mätning inte alltid är möjlig att 

upprepa, detta eftersom att det kan skett en inlärning eller påverkan sedan tidigare tillfälle, 

som då förändrar utgångsläget för nästa tillfälle. Hur som haver anser vi att studien idag har 

en hög replikbarhet, det vill säga en hög reliabilitet.  

 

Reliabilitet innebär att studiens trovärdighet och tillförlitlighet undersöks (Jacobsen, 2002). 

Bryman & Bell (2011) fortsätter och menar begreppet reliabilitet avser studiens 

replikerbarhet, det vill säga i vilken utsträckning återupprepningar av studien hade lett till 

samma resultat. Ger återupprepningar av studien samma resultat talar vi om en hög reliabilitet 

(Djurfeldt, Larsson, & Stjärnhagen, 2018; Bell, 2000). 
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4. Empiri  

I följande kapitel kommer den insamlade data från samtliga respondenter att presenteras.  

Antalet respondenter uppgår till fem stycken där varje redovisning av empirin inleds med en 

kort presentation av respondenten och det företag denne representerar. Underlaget för 

intervjuerna är framtaget från intervjuguiden och varpå varje intervju är uppdelade var för 

sig.  

4.1 Fastighets AB L E Lundberg  

Fastighets AB L E Lundberg grundades 1944 och är en av Sveriges största privata 

fastighetsägare. Fastighetsbeståndet har till stor del byggts i egen regi och utgörs av både 

bostäder och lokaler. Bolaget har ungefär 170 medarbetare som värnar om 1 500 

kommersiella kunder samt fler än 10 000 bostadshyresgäster. Fastighets AB L E Lundberg är 

aktiva inom nybyggnation, förvaltning, förädling och transaktion. Fastighets AB L E 

Lundberg har som mål “Att vara branschens mest konkurrenskraftiga och 

utvecklingsorienterade företag. Med det övergripande syftet att ge människor möjlighet att 

leva bättre liv” (Fastighets AB L E Lundberg, u.å). Respondenten kommer benämnas som 

Fredriksson. Fredriksson är projektledare och certifieringsansvarig på Fastighets AB L E 

Lundberg  

 

För att företaget ska bli framgångsrikt försöker företaget ha en hållbar verksamhet i olika 

aspekter, både en ekonomisk hållbarhet, miljömässig hållbarhet och även socialt, det vill säga 

ett hållbart CSR-arbete. Respondenten berättar att på företaget ser dem hållbar utveckling som 

att tillgodose dagens behov, utan att äventyra kommande generationers behov. Respondenten 

lyfter fram CSR som en del i att bli ett framgångsrikt företag. “De miljöcertifieringar vi gör 

kan sägas är en del i detta, att verka för att de nyproducerade byggnaderna vi bygger byggs 

på bästa möjliga sätt utifrån den teknik som finns idag”.  (J. Fredriksson. Personlig 

kommunikation, 27 mars 2019) 

 

Fredriksson förklarar att företaget använder sig till största del av miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad. Företaget har valt att använda sig av Miljöbyggnad då den är anpassad efter 

svenska byggstandarder och att det överensstämmer bra med företagets hållbarhetsmål. 

Miljöbyggnad är också enkel att applicera på företagets bestånd enligt Fredriksson. 

Fredriksson fortsätter med att miljöcertifieringssystemen LEED och BREEAM används sällan 

men i sammanhang där de vill kommunicera ut till internationella kunder är dessa system mer 

fördelaktiga då de är av internationell karaktär. Företagets primära strategi är att bygga för 

egen förvaltning, detta är också en av de starkaste anledningarna till att de har valt att använda 

sig av miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad. Fredriksson förklarar att om målet var att 

sälja vidare en fastighet hade ett internationellt miljöcertifieringssystemen såsom LEED 

alternativt BREEAM varit mer aktuellt.  

 

Företaget har som mål att miljöcertifiera alla sina nyproduktioner. Målet är att certifiera 

bostadsfastigheter efter Miljöbyggnad Silver och kommersiella fastigheter efter Miljöbyggnad 

Guld. Fredriksson påstår att detta inte alltid realiseras men det är en målsättning inom 

företaget. Företaget har tagit strategiskt val att inte miljöcertifiera befintligt bestånd, det är en 

effekt av höga merkostnader och låg efterfrågan. Trots den låga efterfrågan på 

miljöcertifierade bostadshyreshus har företaget tagit ett strategiskt val att miljöcertifiera sina 
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nyproducerade bostadshyreshus. Fredriksson antyder att de har valt att göra detta för att 

framtidssäkra sitt bestånd trots den ökade kostnaden. Fredriksson säger att “om en hyresgäst 

står och väljer mellan två fastigheter så tror vi att någon gång i framtiden så kommer 

hyresgästen lägga större vikt vid om en byggnad är certifierad eller inte”. Fredriksson påstår 

att det finns en större efterfrågan på miljöcertifiering på kommersiella fastigheter jämfört med 

bostadshyreshus. Effekten av detta är att företaget har valt att certifiera kommersiella 

fastigheter efter en högre certifieringsnivå för att ha en starkare konkurrenskraft. Fredriksson 

förklarar att företag kan tänka på sin image och vill därav sitta i ett miljöklassat hus.  

 

Företaget har som tidigare nämnts valt att miljöcertifiera alla nyproduktioner trots att det i 

dagsläget inte finns någon större efterfrågan och resulterar i ökade kostnader. Fredriksson 

påstår också att de inte kan se något samband mellan miljöcertifieringar och lägre vakansgrad. 

Fortsättningsvis har företaget inte någon erfarenhet av längre byggtider men däremot innebär 

det fler parametrar att ta hänsyn till i projekteringsfasen. De ökade byggnadskostnaderna som 

tillkommer är i form av materialval för att säkerställa att alla kraven från 

miljöcertifieringssystemet uppfylls samt dokumentationen och det administrativa för att 

uppfylla alla kraven efter det valda miljöcertifieringssystemet. Vid certifieringsfasen krävs det 

dokumentation för att kunna bevisa att kraven från miljöcertifieringssystemet är uppfyllda. 

Det krävs även att tredje part konsulter tas in vilket medför en ytterligare kostnad. 

 

Själva miljöcertifieringen i sig innebär också den en kostnad. Trots kostnaderna ser företaget 

fördelar med att miljöcertifiera sitta bestånd. Fördelar som Fredriksson presenterar är att det 

innebär en image för företaget att arbeta efter miljöcertifieringar och det genererar även lägre 

driftskostnader. Vidare fortsätter respondenten med fördelar i form av att projekten går 

igenom på ett systematiskt sätt samt att de kan se att miljöklassade byggnader genererar högre 

hyror men detta kan också vara en effekt av att de är nyproducerade byggnader. 

Respondenten förklarar att för att företaget ska nå en ekonomisk hållbarhet krävs det att dem 

måste skapa en ekonomisk tillväxt som i sin tur inte påverkar miljön eller den sociala 

hållbarheten negativt. Respondenten lyfter fram att företaget ser långsiktighet och hållbarhet 

som varandra förutsättningar och därmed är hållbarhet en naturlig del i företaget. Företaget 

ser också miljöcertifieringar som en framtidsförsäkring i den bemärkelsen att nya lagar och 

direktiv kan tillkomma, detta ser företaget som en fördel. Utöver framtidsförsäkringen 

berättar respondenten att företaget hela tiden försöker arbeta proaktivt för att minimera 

miljöbelastningen, alltså att företaget ska göra minsta möjliga påverkan på miljön. (J. 

Fredriksson. Personlig kommunikation, 27 mars 2019) 
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4.2 Einar Mattsson AB  

Einar Mattsson AB är ett moderbolag i en familjeägd koncern. Bolaget har varit verksam på 

fastighets- och byggbranschen sedan 1935. Einar Mattsson AB är Stockholms största privata 

ägare av hyresbostäder med ungefär 5 200 bostäder. Koncernen har även ett förvaltningsbolag 

som förvaltar ungefär 15 000 bostäder. Einar Mattsson AB har cirka 400 anställda. Einar 

Mattsson AB är aktiva inom nybyggnation, förvaltning och förädling (Einar Mattsson AB, 

u.å.). Einar Mattsson AB har som mål att “Genom dialog, innovation och ansvarstagande 

bidrar Einar Mattsson till ett hållbart samhälle” (Einar Mattsson AB, 2017, s. 9). 

Respondenten Sara Albrecht är projektutvecklingschef på Einar Mattsson AB. Respondenten 

kommer att benämnas Albrecht. 

 

Respondenten påstår att miljöcertifieringar och hållbart byggande är en självklar del av 

företagets verksamhet samt något de anser är viktigt för att vara en långsiktig aktör inom 

fastighetsbranschen. Albrecht förklarar att “Einar Mattsson har det som ett tydligt affärsmål 

och något som ska genomsyra de val och beslut som tas”.  

 

Respondenten förklarar att företaget har valt att använda sig av miljöcertifieringssystemet 

Miljöbyggnad eftersom att de har arbetet med det under en längre och att det är ett 

heltäckande certifieringssystem som omfattar olika delar av projektet. Respondenten menar 

också att miljöcertifieringsarbetet är en del av deras CSR-arbete. Albrecht förklarar att 

Miljöbyggnad täcker många av de indikatorer som de jobbar efter och att det är den största 

miljöcertifieringssystemet på den svenska marknaden. Företagets affärsstrategi är inriktat på 

bostäder och de anser att Miljöbyggnad täcker den sektorn bra. Albrecht påstår att det ibland 

kan uppstå målkonflikter mellan vissa indikatorer i arbetet med miljöcertifieringar. Detta 

innebär att de kan bli svårt att uppnå en viss certifieringsnivå i Miljöbyggnad då det strider 

mot detaljplanen. Enligt detaljplanen i Stockholm krävs det att det byggs tätt, detta kan 

resultera i sämre ljusinsläpp som är ett krav i Miljöbyggnad således uppstår en målkonflikt.  

 

Miljöcertifieringsarbetet kräver mer dokumentation och är konsultberoende detta resulterar 

till kostnader men är hanterbart enligt Albrecht. Företaget upplever en ökad efterfrågan av 

miljöcertifieringar och att kunden i dagsläget utgår från att nyproduktioner klarar av de krav 

som ställs för att byggnad ska bli miljöcertifierad. Albrecht berättar också att arbetet med 

miljöcertifieringar är viktigt för att vara en långsiktig aktör i branschen. Arbetet med 

miljöcertifieringar påverkar även lånevillkoren vilket är en positiv faktor för företaget. Ökade 

byggnadskostnader och längre byggtider är enligt Albrecht “inte ett skäl till att avstå från det 

hållbara företagandet”.  

 

Resultat som presenterats WGBC (2018) & Eichholtz, Kok och Quigley (2010) samt Fuerst & 

McAllister (2011), vilken återfinns in den teoretiska referensramen, är att en av de största 

anledningarna till att miljöcertifiera sitt bestånd är för att framtidssäkra sig beträffande 

eventuella framtida lagändringar, skärpt energianvändning och byggnadskrav. Detta är inte 

något som företaget arbetar utefter utan de ser miljöcertifieringar som en del i deras 

hållbarhetsarbete (CSR). Albrecht menar att valet till att miljöcertifiera är att “bygga en 

produkt som kunden efterfrågar” vilket Albrecht anser kan ses som ett samspel mellan 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Respondenten menar att miljöcertifieringen är ett 

kvitto på att de gör någonting rätt men säger att det är själva “görandet” som är det viktiga. 

Respondenten menar att fastighetsbranschen står för en stor del av de växthusgaser som 

släpps ut i atmosfären och “därför måste vi som är verksamma inom branschen ta vårt 

ansvar”. Företaget ser miljöcertifieringen som ett medel att kommunicera ut till sina 
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hyresgäster att dem tar hänsyn till miljön, vilket respondenten menar stärker företagets image. 

Företaget upplever inte att miljöcertifieringar har genererat lägre vakansgrad då trycket på 

hyresrätter är stort. Företaget berättar också att de inte har kunnat ta ut högre hyror trots 

miljöcertifiering, detta på grund av bruksvärdesprincipen. En positiv effekt av arbetet med 

miljöcertifieringar är förmånligare ränta vilket har resulterat i högre fastighetsvärde.  (S. 

Albrecht. Personlig kommunikation, 1 april 2019) 

4.3 Rikshem  

Rikshem grundades 2010 och är idag ett av Sveriges största fastighetsbolag och äger ungefär 

30 000 bostadshyresrätter från Malmö i söder till Luleå i norr. Ungefär 6000 av dessa 

bostadshyresrätter är samhällsfastigheter, exempelvis gruppbostäder eller äldrevårdshem. 

Bolaget har ungefär 200 anställda. Rikshem är aktiva inom nybyggnation, förvaltning och 

förädling. Rikshem har som mål att “Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling på de orter vi verkar ur såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt 

perspektiv” (Rikshem, 2019). Respondenten Reza Yazdi är energi- och hållbarhetsansvarig på 

Rikshem. Respondenten kommer att benämnas Yazdi. 

 

Företaget är en av Sveriges största fastighetsägare vilket medför krav från både ägare och 

andra intressenter. Rikshems ägare är Fjärde AP-fonden och AMF Pensionsförsäkring AB 

vilket bidrar till att dem drivs på affärsmässighet och lönsamhet. Yazdi förklarar att företaget 

har valt att bryta ner hållbarhetsarbetet till en strategi som bestämmer hur de ska jobba, uppnå 

och redovisa hållbarhetsarbetet. Företaget arbetar inte lika utpräglat som andra respondenter 

med miljöcertifieringar utan har istället valt att arbeta mycket med träkonstruktioner som 

enligt företaget är hållbart i sig.  

 

I de fallen då miljöcertifieringar förekommer i företagets företagande har de valt att arbeta 

med Miljöbyggnad samt GreenBuilding. Yazdi påpekar att BREEAM och LEED är mer 

tillämpbart på kommersiella fastigheter och företaget äger enbart bostadshyresfastigheter. 

Företaget har ett par byggnader som är certifierade enligt Miljöbyggnad, vissa av dessa är 

certifierade sen tidigare och har köpts från andra fastighetsägare. Generellt sett är det mindre 

fokus på just miljöcertifieringarna hos företaget. Yazdi berättar att företaget lägger mer fokus 

på görandet än själva kvittot på miljöcertifieringen. Fortsättningsvis förklarar Yazdi att 

företaget bygger 25% bättre än vad kraven från Boverkets byggregler kräver. Miljöcertifiering 

innebär en ganska stor kostnad och företaget tittar mycket på avkastningen och har således 

valt att “hela tiden titta på vad vi kan göra för att få ut mest för pengarna som vi satsar” (R. 

Yazdi. Personlig kommunikation, 28 mars 2019).  

 

Företaget anser att trygghet- och säkerhetsfrågor väger tyngre och har större efterfrågan bland 

konsumenter än om fastigheten är certifierad eller inte. Yazdi fortsätter och säger att “vi 

jobbar med andra parametrar än miljöcertifiering som värderas högre ur en 

bostadshyresgästssynpunkt”.  Yazdi poängterar att företaget bygger efter de krav och 

standarder som krävs och kan således certifiera sina byggnader men eftersom att 

miljöcertifiering är dyr väljer de att satsa pengarna på annat. Företaget ser bara själva 

miljöcertifieringen som ett kvitto. De fördelar som Yazdi ser med miljöcertifieringar är att 

företaget som beställare vet vad de får, vilka material som används, nivåer på ljud, ljus och 

buller. Det är en garanti att byggnaden håller de krav som företaget eftersträvar. En annan 

fördel som tillkommer vid miljöcertifieringen är att det blir en grundlig dokumentation, det är 

lätt att se varifrån exempelvis byggnadsmaterial kommer ifrån. Yazdi berättar att en 

miljöcertifierad byggnad medför ökade byggnadskostnader men då företaget bygger för egen 
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förvaltning anser Yazdi att “man får se fastighetens hela livscykel” vilket innebär att det bli 

lägre driftkostnader. Yazdi menar att företaget inte upplever att deras miljöcertifieringsarbete 

har genererat lägre vakansgrad eller högre hyror. Yazdi har ingen uppfattning om 

miljöcertifieringsarbetet har genererat ett högre fastighetsvärde.  

 

Yazdi nämner att efterfrågan på certifierade bostäder inte är speciellt stor utan vad som 

efterfrågas är hyresnivå, bra skolor och tryggt område. Det är många parametrar som väger 

tyngre än om huset är miljöcertifierat eller inte. Yazdi förklarar att det finns skillnader mellan 

kommersiella och bostadshus och att efterfrågan är betydlig större på kommersiella 

byggnader. Företaget tittar alltid ur ett ekonomiskt lönsamhetsperspektiv men också ur 

socialt- och miljömässigt perspektiv när vi har ett projekt på gång. Generellt sätt är 

efterfrågan på miljöcertifieringar inte speciellt höga. Företaget kan visa på andra parametrar 

att företaget jobbar med miljömässighållbarhet. Företaget kan visa att vi har låg 

energiförbrukning per kvm eller att vi använder byggvarubedömningar som standard när vi 

bygger, just miljöcertifieringen tror vi inte är speciellt viktigt. (R. Yazdi. Personlig 

kommunikation, 28 mars 2019) 

4.4 Platzer Fastigheter AB  

Platzer Fastigheter AB grundades 1969 och är Göteborgs största privata fastighetsbolag 

beträffande kontorsbyggnader. Platzer Fastigheter AB äger och utvecklar 70 fastigheter, 

Platzer Fastigheter AB har ungefär 66 medarbetare. Platzer Fastigheter AB är aktiva inom 

nybyggnation, förvaltning, förädling och transaktion (Platzer Fastigheter AB, 2018).  

Platzer Fastigheter AB har som mål att “Vår verksamhet drivs av långsiktiga mål som 

omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala faktorer” (Platzer Fastigheter AB, 2018, s. 

10). Respondenten Pelle Arvid är hållbarhets- och inköpschef på Platzer Fastigheter AB. 

Respondenten kommer att benämnas Arvid. 

 

Arvid berättar att beträffande miljöcertifieringar fattades ett strategiskt mål år 2010 att hela 

beståndet skulle certifieras enligt GreenBuilding, bland annat på grund av EU-initiativ att 

minska energianvändningen. Företaget var först med att certifiera enligt Miljöbyggnad i 

Göteborgsregionen, detta skedde 2013 då Miljöbyggnad lanserades. Med åren har även 

företaget arbetat med miljöcertifiering systemen BREEAM, LEED och i dagsläget arbetar 

företaget med Well-certifiering vilket inte klassas som ett miljöcertifieringssystem utan är 

mer fokus på människans välmående. Respondenten menar att företaget tog ett beslut att ha 

som mål att certifiera hela sitt bestånd eftersom företaget förutsåg att det skulle ske förändring 

på marknaden beträffande miljöaspekter. Miljöcertifieringar skulle även främja företagets 

hållbarhetsmål. Arvid berättar att hållbarhet för dem innebär att ständigt fatta beslut som ger 

företaget möjlighet till en långsiktig och hållbar utveckling. Arbetet kring hållbarheten berör 

samtliga delar i CSR och är en viktig del i den löpande verksamheten enligt Arvid.  

 

Arvid fortsätter och berättar att Platzer Fastigheter AB har satt mål att alla byggnader ska 

miljöcertifieras samt att sänka energianvändningen med 2% per år i jämförbart bestånd. 

Respondenten förklarar att de framtida förändringar de förutspådde skulle vara både 

beträffande efterfrågan från kunder, men också eventuellt framtida lagar och regler. Företaget 

ville ligga i framkant och ansåg således att det var “lika bra att ta tag i det”.  Problematiken 

som företaget ser med miljöcertifieringar är inte de ökade byggnadskostnaderna eller längre 

byggtider utan snarare “att det sätter ett tak för innovation”. Med det sagt kan beställaren i 

dagsläget säga att de vill ha en Miljöbyggnad Guld och då löser projektörerna detta. 

Respondenten framhåller att med de resurser som företaget besitter kan de bygga mer 
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innovativa byggnader och inte nöjt sig med att bygga efter Miljöbyggnad Guld. Respondenten 

berättade också att “ibland kan väldigt höga betyg delas ut för byggnaden trots att byggnaden 

inte är mycket bättre än vad lagkraven säger”.  

 

Respondenten anser att det strategiska beslutet som tog att börja arbeta med 

miljöcertifieringen kan ha varit det viktigaste beslutet som företaget tagit. Nu för tiden har det 

blivit krav från många myndigheter och organisationer om de ska hyra en lokal ska 

byggnaden som lokalen är i vara miljöcertifierad. Arvid menar att det är en säkerhet för 

företaget att ha ett väldokumenterat arbete med miljöcertifieringar på deras byggnader. Detta 

för att inte gå miste om hyresgäster som kräver en miljöcertifierad byggnad.  

 

Företaget ser arbetet med miljöcertifieringar som en fördel finansiellt då det genererar bättre 

räntevillkor vilket i slutändan resulterar i bättre hävstångseffekt. Arvid fortsätter och menar 

att miljöcertifieringar inte bara varit en fördel rent finansiellt utan även kring företagets 

samhällsansvar. Arvid förklarade att detta inte var något som de förutspådde när beslutet 

beträffande miljöcertifieringar tog år 2010. Lägre driftskostnader genom energioptimering 

som är en del av arbetet med miljöcertifieringar har genererat en högre vinstmarginal berättar 

Arvid. Gällande lägre vakansgrader, högre hyror samt högre fastighetsvärde anser företaget 

att det inte finns något samband mellan dessa mervärden och miljöcertifieringar i deras 

organisation. Arvid förklarar att det indirekt kan finnas ett samband då vissa hyresgäster 

kräver att byggnaden ska vara miljöcertifierad men företaget anser att “en hyresgäst inte är 

villig att betala mer i hyra om lokalen är miljöcertifierad”. (P. Arvid. Personlig 

kommunikation, 29 mars 2019) 

4.5 Castellum Aktiebolag  

Castellum Aktiebolag grundades 1993 och är ett av de största börsnoterade fastighetsbolagen i 

Sverige. Castellum Aktiebolag har cirka 700 fastigheter och har cirka 400 medarbetare. 

Castellum Aktiebolag tillhandahåller bostadshyresfastigheter och kommersiella fastigheter. 

Företaget är aktiva inom projektutveckling, förvaltning och transaktion. (Castellum 

Aktiebolag, u.å) Castellum Aktiebolag har som mål “Att vara det mest hållbara 

fastighetsbolaget” (Castellum Aktiebolag, 2018, s. 67). Respondenten Filip Elland är 

hållbarhetschef på Castellum. Respondenten kommer att benämnas Elland.  

 

Företaget ser arbetet med CSR, hållbarhet och framförallt miljöcertifieringar som lönsamt för 

deras företagande och att dessa bitar är i samspel med varandra. Elland berättar att CSR ska 

vara integrerat i deras verksamhet och uteblivet arbete inom hållbarhet kommer resultera i att 

de inte kommer vara relevanta som arbetsgivare och inte heller den bästa 

fastighetsutvecklaren. Att inte arbeta med detta kommer resultera i att de inte kan leverera 

tillräckligt relevanta produkter till marknaden vilket kommer påverka deras lönsamhet. Elland 

berättar att företaget ser det som självklart att bidra till det hållbara samhället där företaget 

strävar efter att skapa ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara lösningar. Elland berättar 

att “Castellum ser detta som ett stort värdeskapande, inte bara ekonomiskt värdeskapande 

utan också affären som helhet”. Vidare berättar Elland att företaget har som mål att bli 

Europas mest hållbara fastighetsbolag, vilket är en strategisk viktig fråga för företaget och för 

att nå dit är miljöcertifieringar en viktig del. Elland uppger att “för att nå våra mål är 

miljöcertifieringar en värdefull spelare”. (F. Elland. Personlig kommunikation, 29 mars 

2019) 
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Företaget har en bred portfölj med 700 fastigheter runtom i norden och använder sig därför av 

många olika miljöcertifieringssystem. Företaget har köpt upp en del andra bolag med åren, 

som exempelvis gjort miljöcertifieringarna LEED eller BREEAM, som företaget traditionellt 

sett inte använder sig av enligt Elland. Elland menar på att de miljöcertifieringar som inte är 

Miljöbyggnad är ett arv i mångt och mycket. Företaget har som mål att certifiera 50% av 

fastighetsportföljen fram tills 2025 samt ett netto-noll koldioxidutsläpp och 100% fossilfri 

energi före 2030. 160 miljöcertifieringar är redan gjorda vilket Elland påstår att de lärt sig 

mycket av. Elland förklarar att företaget har ett hållbarhetsprogram för deras projekt och vid 

nybyggnationer använder företaget sig av Miljöbyggnad Guld. Elland förklarar att när 

företaget bygger nya kontorsbyggnader kan framtida hyresgäster som exempelvis bara är 

verksamma på den svenska marknaden önska Miljöbyggnad Guld medan mer internationella 

hyresgäster kan önska miljöcertifieringssystemen LEED eller BREEAM. 

 

I befintliga byggnader använder företaget sig av BREEAM in-use som anses fungera bäst i 

förvaltning. Primärt är det interna drivkrafter som ligger bakom valet till att miljöcertifiera. 

Elland berättar att på grund av styrelsens, ledningen och Vd:ns engagemang i miljöfrågor har 

detta blivit en alltmer strategiskt viktig fråga i organisationen. Elland påstår att om företaget 

enbart skulle miljöcertifiera utifrån kundkrav hade antalet miljöcertifierade byggnader inte 

varit lika stort som det idag är. Elland säger att “Castellum har ambitioner att skapa bättre 

och mer hållbara byggnader. Alla hus som byggs idag runtom i Sverige är definitivt inte 

hållbara, dem har blivit bättre men finns mycket kvar att göra”. Elland menar också på att 

“Castellum är ett stort bolag och vi vill driva på utvecklingen och gör inte vi det vem ska då 

annars gör det, vi måste leda branschen”. Elland förklarar att de har upplevt att det innebär 

en ökad kostnad att bygga ett miljöcertifierat hus men att det kommer bidra till starkare 

kassaflöden i form av bland annat lägre driftskostnader. Företaget har även upplevt att de ser 

andra fördelar med miljöcertifieringar såsom att de snabbare får fastigheten uthyrd vilket 

innebär lägre vakansgrad som i sin tur leder till ett högre fastighetsvärde. (F. Elland. Personlig 

kommunikation, 29 mars 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

5. Analys 

I detta avsnitt ställs den insamlade empirin mot vad tidigare fakta och forskning redovisat. 

Likheter och olikheter företagen emellan kommer att identifieras för att sedan analyseras.  

5.1 Strategins koppling till miljöcertifieringar 

Samtliga företag bortsett från Rikshem har tagit ett strategiskt beslut att aktivt jobba med 

miljöcertifiering. Trots olikheter gällande arbetet med miljöcertifieringar finns det tydliga 

likheter i företagens mål. En likhet mellan företagen är att deras mål inte fokuserar på att 

maximera vinsten för att skapa värde för ägarna. Företagens mål är istället av icke-finansiell 

karaktär där de fortfarande är väsentliga för företagets ekonomiska resultat samtidigt som de 

är relaterade till organisationens Corporate Social Responsibility. 

 

Castellum Aktiebolag - Att vara det mest hållbara fastighetsbolaget 

Fastighets AB L E Lundberg - Målet är att vara branschens mest konkurrenskraftiga och 

utvecklingsorienterade företag. Med det övergripande syftet att ge människor möjlighet att 

leva bättre liv 

Platzer Fastigheter AB - Vår verksamhet drivs av långsiktiga mål som omfattar ekonomiska, 

miljömässiga och sociala faktorer 

Einar Mattsson AB - Genom dialog, innovation och ansvarstagande bidrar Einar Mattsson 

till ett hållbart samhälle 

Rikshem - Vi vill bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling på de orter vi verkar ur 

såväl socialt, miljömässigt som ekonomiskt perspektiv. 

 

Castellum Aktiebolag tror på idén om ansvarsfullt företagande genom att skapa socialt, 

ekologiskt och ekonomiskt hållbara lösningar. Det är en självklarhet för Castellum Aktiebolag 

att bidra till utvecklingen av det hållbara samhället samt att CSR ska vara integrerat i hela 

verksamheten. Castellum Aktiebolag ser följaktligen att arbetet med CSR, hållbarhet och 

miljöcertifieringar är ett samspel med varandra och att det är viktigt för företaget för att vara 

en långsiktig fastighetsutvecklare och en bra arbetsgivare. Miljöcertifieringar är således 

integrerat i företaget och en väsentlig del i att förverkliga Castellum Aktiebolags mål. 

Fastighets AB L E Lundberg belyser att CSR ses som en viktig del i att bli ett framgångsrikt 

företag. Långsiktighet och hållbarhet bygger på förutsättningar som är baserade på varandra 

och därför ses hållbarhet som en naturlig del av Fastighets AB L E Lundberg verksamhet. 

Hållbarhetsarbetet baseras på socialt, ekonomiskt och miljömässigt värdeskapande, där alla 

tre aspekterna är viktiga för att skapa en helhet och ett framgångsrikt företag. För Fastighets 

AB L E Lundberg bygger hållbar utveckling på att tillgodose dagens behov samtidigt som 

kommande generationers möjligheter inte äventyras. För att främja hållbara utveckling ser 

Fastighets AB L E Lundberg miljöcertifieringar som en del i strävan efter att uppnå deras mål. 

Einar Mattsson AB menar att miljöcertifieringar och hållbart byggande är en självklar del 

inom företagets verksamhet. För att kunna bidra till ett hållbart samhälle och vara en 

långsiktig aktör inom branschen är miljöcertifieringar en vital del för Einar Mattsson AB. 

Ökade kostnader i arbetet med hållbarhet är inte ett skäl till att avstå från det hållbara 

företagandet enligt Einar Mattsson AB. För Platzer Fastigheter AB handlar hållbarhet om att 

ständigt fatta beslut som ger förutsättningar för en långsiktig och hållbar utveckling. 

Hållbarhetsarbetet bedrivs integrerat i den löpande verksamheten och berör alla delar inom 

CSR. För att förverkliga hållbarhetsarbetet togs det år 2010 ett strategiskt beslut att hela 

fastighetsbeståndet ska miljöcertifieras. Att Platzer Fastigheter AB ser miljöcertifieringar som 
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en central del i hållbarhetsarbetet är dem inte ensamma om. Samtliga av ovan nämnda företag 

ser miljöcertifieringar som en central del i hållbarhetsarbetet. Att frivilligt frånträda mål vars 

innebörd är av finansiell karaktär och investera i miljöcertifieringar tyder på att företagen har 

andra intressen än enbart vinstmaximering. Att ha utvecklat mål av icke-finansiell karaktär 

med fokus på hållbarhet och miljöcertifieringar tyder på att företagen är planerande och inte 

tror på tillfälligheter. Målen är således förknippade med den institutionella omgivning som 

organisationen verkar i och syftet med målen är att uppfylla de krav som omgivningen ställer 

på företaget. Ytterligare likheter mellan Castellum Aktiebolag, Platzer Fastigheter AB, 

Fastighets AB L E Lundberg och Einar Mattsson AB är att samtliga upplever att arbetet med 

miljöcertifieringar resulterar i högre byggnadskostnader. Bidragande faktorer i de ökade 

byggnadskostnaderna är längre byggtider, konsultarvoden, materialval samt 

miljöcertifieringen i sig. Trots de ökade byggnadskostnaderna är företagen villiga att investera 

i miljöcertifieringar för att främja ett hållbart samhälle vilket återspeglar sig i företagens mål. 

Whittington (2002) menar om ett företag avsiktligt avträder från vinstmaximering och är 

förknippad med den institutionella omgivningen är deras strategi baserad på det 

systemteoretiska perspektivet. Vilket är något som Nixon & Burns (2012) samt Byers & 

Kolyperas (2017) lyfter fram i sina studier att om ett företag främjar både företag och 

samhälle är ett företags strategi baserad på det systemteoretiska perspektivet. Det föreligger 

även likheter mellan samtliga företagen gällande företagens mål men arbete beträffande 

miljöcertifieringar skiljer företagen åt. Rikshem har tagit ett strategiskt beslut att inte 

miljöcertifiera sitt bestånd. Rikshem upplever en avsaknad av efterfrågan i den institutionella 

omgivningen beträffande miljöcertifieringar och har istället valt att satsa på trygg- och 

säkerhetsfrågor. Rikshem uppfyller således de krav som de anser att omgivningen ställer på 

företaget. Företaget miljöcertifierar inte sitt bestånd, men företaget har valt att bygga 25% 

bättre än vad kraven från Boverkets byggregler kräver. Det innebär således att företaget har 

tagit ett strategiskt beslut att bidra till en långsiktig hållbar samhällsutveckling vilket 

resulterat i högre byggnadskostnader. Rikshem frånträder alltså den vinstmaximerande 

normen för att främja andra intressen. Detta harmonierar med det som Whittington (2002), 

Nixon & Burns (2012) samt Byers & Kolyperas (2017) kategoriserar som det 

systemteoretiska perspektivet.  

 

Två av de företag som aktivt arbetar med miljöcertifieringar redovisar att de framhåller 

miljöcertifieringar som en typ av framtidsförsäkring. Fastighets AB L E Lundbergs och 

Platzer Fastigheter AB framhåller miljöcertifieringar som ett medel att framtidsförsäkra sig 

mot eventuella framtida lagändringar, skärpt energianvändning och byggnadskrav. 

Framtidsförsäkring återfinns i studier gjorda av WGBC (2018) & Eichholtz, Kok och Quigley 

(2010) samt Fuerst & McAllister (2011) där det presenteras att en av anledningarna till att 

miljöcertifiera sitt bestånd är för att framtidsförsäkra sig. Fastighets AB L E Lundberg påstår 

att miljöcertifieringar kan leda till att framtidssäkra sitt bestånd i den bemärkelsen att framtida 

hyresgäster kommer lägga stor vikt i om en fastighet är miljöcertifierad eller inte. Platzer 

Fastigheter AB menar att miljöcertifieringsbeslutet grundar sig i eventuell ökad efterfrågan 

från kunder. Platzer Fastigheter AB anser också att miljöcertifieringar är en säkerhet då de får 

ett väldokumenterat arbete av deras byggnader vilket vissa av deras hyresgäster kräver. 

Fastighets AB L E Lundbergs och Platzer Fastigheter AB ser det som en framtidsförsäkring 

både i den yttre miljön i form av eventuellt framtida lagändringar, skärpt energianvändning 

och byggnadskrav men också i den inre miljön då eventuellt framtida hyresgäster inte skulle 

se dem som relevanta hyresvärdar och därmed gå miste om lönsamhet kan anses planerande. 

Denna beredskap kan då tolkas att den bygger på rationell planering och analysering där 

framtida lönsamhet är målet vilket enligt Whittington (2002) medför att strategin är baserad 

på det klassiska perspektivet. Att framtida lönsamhet är målet och att en rationell planering 
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krävs harmonierar dessutom med vad Nixon & Burns (2012) & Byers & Kolyperas (2017) 

menar är typiskt för företag vars strategi bygger på det klassiska perspektivet. 

 

Castellum Aktiebolag menar att det är ekonomiskt lönsamt att arbeta med miljöcertifieringar 

och om de frånträder arbetet med miljöcertifieringar kommer de i framtiden inte att vara en 

attraktiv fastighetsutvecklare och således få ett försämrat resultat. Castellum Aktiebolag ser 

således miljöcertifieringar som ett medel för att på lång sikt öka lönsamheten inom företaget. 

Einar Mattsson AB menar att dem upplever en ökad efterfrågan av miljöcertifieringar och att 

det är en av anledningarna till varför dem miljöcertifierar, att tillhandahålla sådant som 

kunden efterfrågar. Företaget ser även arbetet med miljöcertifieringar som viktigt för att vara 

en långsiktig aktör i branschen och att det leder till ekonomisk och miljömässig hållbarhet. 

Både Castellum Aktiebolag och Einar Mattsson AB lyfter fram att miljöcertifieringar är en 

del i att bli en långsiktig aktör i framtiden. De ser även miljöcertifieringar som ett sätt att öka 

lönsamheten. Att arbeta utefter rationell planering ha fokus på lönsamhet innebär att ett 

företag kan kategoriseras i det klassiska perspektivet enligt Nixon & Burns (2012) & Byers & 

Kolyperas (2017). Om ett företag vill öka lönsamheten på lång sikt med hjälp av rätt data och 

tekniker är företagets strategi baserd på det klassiska perspektivet, vilket både Castellum 

Aktiebolag och Einar Mattsson AB kan karaktäriseras med enligt Whittington (2002). 

 

Trots olikheter som tidigare redovisat i arbetet rörande miljöcertifieringar påvisar empirin 

likheter i företagens strategiska perspektiv. Rikshem eftersträvar att tillgodose det kunderna 

efterfrågar samtidigt som de vill maximera avkastningen. Rikshem anser att trygghet- och 

säkerhetsfrågor väger tyngre och har större efterfrågan bland konsumenter än om fastigheten 

är miljöcertifierad eller inte. Att Rikshem inte aktivt arbetar med miljöcertifieringar beror på 

att företaget inte ser någon efterfrågan på miljöcertifierade byggnader kan tyda på att 

företagen planerat för framtiden. Det vill säga att företaget grundar sina beslut på insamling 

av data och analysering för att på ett rationellt sätt ta ett beslut. Företagets ägare vill dessutom 

att Rikshem bedrivs med lönsamhet och affärsmässighet i åtanke vilket medför att valen som 

görs baseras på potentiell avkastning. Ett företag som är planerande och ser till 

vinstmaximering som den centrala delen i verksamheten baserar sin strategi på det klassiska 

perspektivet enligt Whittington (2002), Nixon & Burns (2012) samt Byers & Kolyperas 

(2017). 

 

Studien ger en antydan till att företag inte enbart kategoriseras till ett perspektiv utan att det 

förekommer kombinationer mellan olika perspektiv. Detta kan bero på att samtliga företag i 

studien har mål vars fokus är av icke-finansiell karaktär. Jensen and Meckling (1976) 

redovisar att icke-finansiella mål är väsentliga för en organisation eftersom de har i praktiken 

stor betydelse för en organisations ekonomiska resultat. Analysen visar således att företagen 

inte är låsta till ett perspektiv, då de ger antydan till att det finns en högre lönsamhet i en 

sammanvävning mellan olika strategiska perspektiv och det mynnar ut i en mer optimerad 

strategi. Kombinationen uppstår då det finns en koppling mellan icke-finansiella mål och 

finansiella mål.  
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5.2 Övriga faktorer i arbetet med miljöcertifieringar 

Samtliga företag har en kombination av systemteoretiska perspektivet och det klassiska 

perspektivet. Bortsett från Rikshem uppger alla företag att det är ekonomiskt lönsamt att 

arbeta med miljöcertifieringar. Hur företagens lönsamhet utspelar sig varierar mellan 

respondenterna. Castellum Aktiebolag menar att de ser arbetet med miljöcertifieringar som en 

konkurrensfördel och kan således locka till sig både hyresgäster och nya medarbetare. 

Castellum Aktiebolag menar även att miljöcertifieringar gynnat dem ekonomiskt genom 

starkare kassaflöden. Hur Castellum Aktiebolag erhållit starkare kassaflöden framgår inte i 

empirin men det kan vara en effekt av högre hyror, lägre driftkostnader eller en kombination 

av dessa. Lägre driftkostnader har även Fastighets AB L E Lundberg och Platzer Fastigheter 

AB upplevt. Det kan vara en effekt av de kraven som återfinns på materialval, 

vattenförbrukning eller energianvändning inom miljöcertifieringssystemen. Einar Mattsson 

AB och Platzer Fastigheter AB har erhållit bättre lånevillkor som en effekt av arbetet med 

miljöcertifieringar. Förmånligare lånevillkor bidrar till bättre hävstång för företagen. 

Motsättningsvis redovisar Rikshem att de inte ser någon ekonomisk lönsamhet i att arbeta 

med miljöcertifieringar vilket kan ha sin grund i att Rikshem upplever en avsaknad av 

efterfrågan på miljöcertifierade byggnader.  

 

Trots skillnader bland företagen i arbetet med miljöcertifieringar föreligger det likheter i 

frågan kring högre hyror, lägre vakanser och lägre driftkostnader. Trots ett minimalt arbete 

med miljöcertifieringar upplever Rikshem lägre driftkostnader. Lägre driftkostnader återfinns 

även bland de andra respondenterna som aktivt arbetar med miljöcertifieringar. Platzer 

Fastigheter AB och Rikshem ser inte att det föreligger något samspel mellan 

miljöcertifieringar och högre hyror. Fastighets AB L E Lundberg tar ut högre hyror på 

miljöcertifierade byggnader, dock går det inte urskilja om det är en effekt av 

miljöcertifieringen eller om det är på grund av nyproduktion. Detta eftersom att Fastighets AB 

L E Lundberg enbart miljöcertifierar nyproduktioner. Bruksvärdesprincipen reglerar hyran för 

bostadslägenheter vilket resulterar i att Einar Mattsson AB inte kan styrka kopplingen mellan 

miljöcertifieringar och högre hyror. I frågan angående lägre vakanser menar samtliga 

respondenter bortsett från Castellum Aktiebolag att de inte kan se något samband mellan 

miljöcertifieringar och lägre vakanser. Castellum Aktiebolag upplever lägre vakans, det kan 

bero på att Castellum Aktiebolag aktivt jobbar efter att vara det mest hållbara 

fastighetsbolaget vilket i sin tur kan mynna ut i konkurrensfördel som i slutändan bidrar till 

lägre vakanser. 

 

Bortsett från Rikshem är samtliga respondenter överens om att miljöcertifieringar är en 

betydande del i arbetet med CSR samtidigt som det är ekonomiskt lönsamt för företagen. 

Detta återfinns även i Bartleys (2007) studie där det redovisas att miljöcertifierings initiativet 

blivit en allt mer central knutpunkt i arbetet kring CSR. Statistik påvisar även att det har skett 

en stor ökning av antalet miljöcertifierade byggnader se figur 2. Att det är ekonomiskt 

lönsamt kan styrkas med Lloret (2016) och Marrewijks (2003) studier. Lloret (2016) och 

Marrewijks (2003) studier belyser att en framgångsrik interaktion mellan strategi och CSR 

skapar långsiktigt värde inom ekonomiska, miljömässiga, sociala aspekter samt 

konkurrensfördelar. Företagen med kombinationen av det systemteoretiska perspektivet och 

det klassiska perspektivet som samtidigt arbetar med miljöcertifieringar redovisar ekonomisk 

lönsamhet, dessa företag har också ett utpräglat arbete med CSR. Denna antydan att 

miljömässig och ekonomisk hållbarhet samspelar är något som stöds av WGBC (2018) och 

Institutet För Värdering Av Fastigheter och Samhällsbyggarnas Sektion För 

Fastighetsvärdering (2018). Framträdande olikheter mellan respondenterna går att urskilja då 
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Rikshem inte upplever att miljöcertifieringar genererar någon ekonomisk lönsamhet. 

Avsaknaden på lönsamhet i relation till miljöcertifieringar kan bero på avsaknaden på 

efterfrågan. Avsaknaden på efterfrågan kan förklaras enligt WGBC (2018) att kunskapen hos 

konsumenter är för låg, det vill säga att konsumenter inte förstår innebörden av en 

miljöcertifierad byggnad. 

  

Studier gjorda av WGBC (2018) samt Heincke, C. & Olsson, D. (2012) redovisar att 

miljöcertifieringar leder till förbättrad energieffektivitet vilket i slutändan påverkar 

driftkostnader. McAllister (2011) redogör i sin studie att lägre driftkostnader påverkar 

lönsamheten, vilket kan anses som en självklarhet, samtidigt belyser empirin inte att det finns 

något direkt samspel mellan miljöcertifieringar och lägre driftkostnader. Samtliga 

respondenter bortsett från Einar Mattsson AB, upplever lägre driftkostnader men då arbetet 

med miljöcertifieringar varierar mellan respondenterna går det inte att påvisa om det är en 

effekt av miljöcertifieringar eller högre byggnadskrav och standarder. 

  

Samtliga respondenter presenterar att miljöcertifieringar medför ökade byggnadskostnader. 

Företagen med en kombination av det systemteoretiska perspektivet och det klassiska 

perspektivet som samtidigt arbetar med miljöcertifieringar anser att det är en kostnad de är 

villiga att ta då samtliga redovisat att de innebär ekonomiska fördelar. Detta återfinns i både 

Grankvist (2009) studie och Heal (2005) studie där de hävdar att ett miljömässigt 

ansvarstagande kan leda till att företagen lyckas göra en ekonomisk vinning. En annan faktor 

som kan vara avgörande är att miljöcertifieringar innebär en framtidssäkring för framtida 

lagändringar, skärpt energianvändning och byggnadskrav. Detta återfinns i studier från 

WGBC (2018) & Eichholtz, Kok och Quigley (2010) samt Fuerst & McAllister (2011) som 

belyser att en av de största anledningarna till att miljöcertifiera sitt bestånd är att 

framtidssäkra sig från framtida lagändringar, skärpt energianvändning och byggnadskrav.  

En ökning av direkta kostnader som redovisas i WGBC (2018) studie är en av orsakerna som 

legat till grund för det strategiska beslutet som Rikshem har tagit beträffande 

miljöcertifieringar. Andra faktorer som utebliven avkastning och att det råder avsaknad på 

efterfrågan gällande miljöcertifierade byggnader ses också som avgörande. 

  

Tidigare forskning från WGBC (2018) tyder på att en miljöcertifierad byggnad har ett högre 

fastighetsvärde i jämförelse med en likvärdig icke-certifierad byggnad. Detta beror enligt 

Fuerst & McAllister (2011) främst på tre faktorer, reducerad riskpremie, lägre vakansgrad och 

högre hyror. Studien belyser sambandet mellan högre hyror och lägre vakansgrad i relation till 

högre fastighetsvärde. Studie från Wiley et al. (2010) påvisar att en miljöcertifierad byggnad 

kan ta ut högre hyror i relation till en likvärdig icke-certifierad byggnad vilket dementeras i 

empirin. Studien kan inte påvisa att det finns någon koppling mellan högre hyror och 

miljöcertifierade byggnader. Gällande lägre vakanser som enligt Fuerst & McAllister (2011) 

bidrar till högre fastighetsvärde är det enbart Castellum Aktiebolag som kan påvisa att de 

upplevt lägre vakanser som en effekt av miljöcertifieringar. Resterande respondenter kan inte 

hitta något samspel mellan lägre vakanser och miljöcertifierade byggnader. Det går således 

inte att påvisa att högre fastighetsvärde är en effekt av miljöcertifierade byggnader. I 

synnerhet vill organisationer, som WGBC och SGBC, vars affärsidé bygger på att 

tillhandahålla miljöcertifieringar redovisa att det föreligger ett samspel mellan 

miljöcertifieringar och högre fastighetsvärde. Empirin motsätter sig detta och 

uppmärksammar att det inte går att fastställa att det föreligger ett samspel mellan 

miljöcertifieringar och högre fastighetsvärde. Det som återfinns i empirin belyser det som 

tidigare redovisats i teoretiska referensramen, att arbetet med miljöcertifieringar grundar sig i 

strategiska beslut som grundas i företagens mål. För att ett företag ska kunna förverkliga sina 
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mål kompletteras dessa ofta med företagets strategi. Detta styrks av Porter (1996) som påstår 

att strategin är framtagen för att ett företag ska uppnå sina mål.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

6. Slutsats, implikation & fortsatt forskning  

I kommande kapitel presenteras slutsatser utifrån gjord analys. Slutsatserna som presenteras 

har gjorts för att besvara ställd problemformulering. I kapitlet presenteras bidragande 

implikationer och avslutningsvis redovisas förslag på fortsatt forskning. 

 

Kan det förekomma en koppling mellan strategiska perspektiv och valet att miljöcertifiera 

byggnader, eller är andra faktorer avgörande för valet att miljöcertifiera byggnader? 

6.1 Primära slutsatser  

Det föreligger en koppling mellan strategiska perspektiv och valet att miljöcertifiera 

byggnader. Studien kan konstatera att det föreligger en koppling mellan strategiska perspektiv 

och miljöcertifieringar. Studien bygger på intervjuer med fem stycken företag i bygg- och 

fastighetsbranschen. Av dessa var det fyra stycken som aktivt arbetar med miljöcertifieringar. 

Det klassiska perspektivet och systemteoretiska perspektivet återfanns hos samtliga fyra 

företag. Således kan studien konstatera att det föreligger en koppling mellan det klassiska 

perspektivet och systemteoretiska perspektivet i relation till miljöcertifieringar. Studien kan 

inte koppla ett specifikt perspektiv till miljöcertifieringar utan det föreligger en kombination 

av strategiska perspektiv och valet att miljöcertifiera byggnader.  

 

Studien kan samtidigt påvisa att andra faktorer även är avgörande i valet att miljöcertifiera 

byggnader. Genomgående finns det likheter i målen bland de företag som arbetar med 

miljöcertifieringar. Det finns en stor interaktion med CSR i företagens mål. En organisations 

framgång är förknippad med den institutionella omgivning som organisationen verkar i. Målet 

för företaget blir därmed att uppfylla de krav som omgivningen ställer. Strategin är således 

framtagen för att organisationen ska förverkliga sina mål. Studien kan styrka att strategin kan 

ses som ett verktyg för att förverkliga sina mål, därmed kan det tolkas som att det är målen 

som är den avgörande faktorn snarare än strategin i sig.  

 

6.1.2 Sekundära slutsatser  

Det går inte att hitta något samspel mellan lägre driftkostnader, högre hyror, högre 

fastighetsvärde och miljöcertifieringar. Organisationer vars affärsidé bygger på att 

tillhandahålla miljöcertifieringar vill redovisa att det föreligger ett samspel mellan lägre 

driftkostnader, högre hyror, högre fastighetsvärde och miljöcertifieringar. Studien påvisar att 

det inte går att redovisa att samspelet existerar. Samtliga fem företag redovisar lägre 

driftkostnader men då arbetet varierar mellan respondenterna går det inte konstatera att det är 

specifikt miljöcertifieringar som leder till lägre driftkostnader. Studien kan också redovisa att 

det inte finns någon koppling mellan lägre vakanser eller högre hyror genom 

miljöcertifieringar då flertalet av respondenter dementerar detta.  

 

Miljöcertifieringar av byggnader är ekonomiskt lönsamt. Av de delaktiga respondenterna 

redovisar samtliga som aktivt arbetar med miljöcertifieringar att det är ekonomiskt lönsamt. 

Studien kan inte utgöra hur miljöcertifieringar är ekonomiskt lönsamt då det skiljer sig bland 

respondenterna.  
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6.2 Praktiska implikationer 

Bygg- och fastighetsbolags beslutfattare kan tänkas dra nytta av slutsatserna gjorda från denna 

studie i deras arbete beträffande miljöcertifieringar. Fyra av fem presenterade företag i denna 

studie arbetar aktivt med miljöcertifieringar och samtliga fyra ser fördelar med sitt arbete. 

Samtidigt menar det resterande företaget att det är mer fördelaktigt att inte utföra 

miljöcertifieringar utan att dem istället investerar i sådant som dem anser kunden efterfrågar. 

Ska ett företag inom bygg- och fastighetsbranschen ta ett beslut beträffande 

miljöcertifieringar bör dem i sådana fall grunda beslutet på det egna företaget och inte på vad 

tidigare studier därmed sagt. Tidigare forskning presenterade i studien redovisar en mängd 

fördelar som i vissa fall dementeras i empirin, och i vissa fall bekräftas. En bidragande 

implikation som studien därmed kan presentera är att ett beslut rörande miljöcertifieringar är 

individuellt från företag till företag och bör inte baseras på vad omgivning säger eller gör.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

1. Rapporten har haft syftet att belysa kopplingen mellan strategier och 

miljöcertifieringar samt andra faktorer som kan vara avgörande i valet att 

miljöcertifiera byggnader. Under rapportens gång har vi fått uppfattningen att det som 

presenteras i studier gjorda av WGBC (2018) gällande högre hyror, lägre vakanser och 

ett högre fastighetsvärde inte överensstämmer med verkligheten. Det skulle därför 

vara intressant att analysera miljöcertifierings verkliga konsekvenser samt lönsamhet 

kopplat till miljöcertifieringar. 

2. En naturlig fortsatt forskning hade varit att utöka antalet respondenter för att skapa en 

ökad generaliserbarhet.  

3. Det hade varit intressant att analysera hur finansieringen påverkar valet att arbeta med 

miljöcertifieringar. Det finns en antydan i empirin att det ställs krav från finansiärer 

således hade varit intressant att undersöka hur stor betydelse det har i beslutet 

beträffande miljöcertifieringar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
• Kort presentation om dig, vad du arbetar med och titel 

• Inom vilka processer bedriver företaget verksamhet? 

• Nybyggnation 

• Förvaltning 

• Förädling 

• Transaktion   

• Beskriv företagets huvudsakliga verksamhet på fastighetsmarknaden! Syfte? Strategi? 

• Vad är er syn på miljöcertifieringar, hållbart byggande och CSR? 

• Vilka miljöcertifieringar använder ni er av? Varför just den/dessa? Vad är fördelen 

med just det miljöcertifieringssystemet?  

• Finns det några för/nackdelar med miljöcertifieringar? 

• Vilken är den största anledningen till att ni miljöcertifierar? 

• WGBC redovisar att en av de största anledningarna till att miljöcertifiera är för 

att skydda sig inför framtida förändringar på marknaden och lagar.  

• Hur har marknaden förändrats gällande miljöcertifieringar och har det skett någon 

strategianpassning efter marknadsförändringarna?  

• Vad är anledningarna/motiven/drivkraften till att ni miljöcertifierade byggnader?  

• Kostnader vid miljöcertifieringar? 

• Ökade byggnadskostnader? 

• Längre byggtider?  

• Skiljer sig era lönsamhetsbedömningar vid certifierade byggnader? 

• Finns många studier som visar på att det går att ta ut högre hyror, lägre 

vakansgrad, högre fastighetsvärde mm. Vad är er syn på det? Är det något som 

ni upplever? 

• Trots en del fördelar och mervärden som presenteras så är beståndet som är 

certifierat fortfarande ganska lågt. Vad tror du är anledningen till detta och hur 

tror du framtiden ser ut när det gäller miljöcertifieringar? 
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• Kommer efterfrågan att öka när det kommer till certifierade byggnader? 
  

• Vem äger de strategiska frågorna kring hur fastigheterna förvaltas, förädlas och 

förvärvas/avyttras?    

• Vilket av dessa påståenden passar bäst in på er organisation och er strategi kring 

motiven vid certifiering?     

• Klassiska - Är valet att certifiera ett noggrant och planerat beslut inom organisationen 

för att i slutändan generera ett så bra resultat som möjligt? 

• Evolutionistiskt - Är det marknaden som avgör valet att certifiera eller inte? Alltså är 

det marknaden som styr valet av att miljöcertifiera? Är det ett måste för att överleva 

på marknaden?  

• Systemteoretiskt - Är det ett resultat av de lagar och byggregler som uppkommer? 

Eller är det ett resultat av att ni vill anpassa er och tillgodose tex era intressenter, 

samhället etc. som gör att ni väljer att certifiera era byggnader?  

• Processuellt - Ligger ni lågt och följer med strömmen? Är det ett välplanerat beslut 

eller är det ett resultat av vad som händer i omgivningen och marknaden som avgör 

beslutet kring miljöcertifieringar?  
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