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Förord 

 
Vi vill börja vår rapport med att tacka de respondenter som har ställt upp på intervjuer, utan er 
hade inte den här studien gått att genomföra. Även ett tack till de opponenter som har bidragit 
med reflektioner under uppsatsens gång. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Gunnar 

Wramsby och vår examinator Urban Österlund. 
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Sammanfattning 
Titel:  Varför sker miljöinvestering i Sveriges fastighetsbransch? 

Kurs/Ämne:  Självständigt uppsatsarbete inom företagsekonomi 

Författare:  Christian Wennerström och Johan Wincent  

Handledare:  Gunnar Wramsby 

Nyckelord:  Investeringsbedömning, miljöinvestering, hållbar utveckling, 
företagsekonomi och ekonomistyrning 

Problembakgrund: Människan förbrukar jordens resurser i en takt som inte är hållbar, 
där bostads och servicesektorn står för nästa 40 % av Sveriges 
totala energianvändning. Då författarnas intresse ligger i samspelet 
mellan ekonomi, miljö och energi har det valts att undersöka vad 
svenska fastighetsföretag gör för att minska sin miljöpåverkan, i 
form av miljöinvesteringar. 

Problemformulering: Hur kan beräkningsmetoderna se ut för företag som genomför 
miljöinvesteringar? 

 
Hur ser styrningen ut i de företag som genomför 
miljöinvesteringar? 

 
Vilka faktorer kan påverka om en miljöinvestering genomförs? 
 

Syfte:  Syftet är att beskriva och analysera varför fastighetsföretag väljer 
att göra miljöinvesteringar. 

Metod:  Den här rapporten är en kvalitativ studie med ett abduktivt 
tillvägagångssätt. Empirin har hämtats i form av besöksintervjuer 
med sex stycken respondenter på tre olika privata fastighetsbolag i 
centrala Göteborg. Där det även har genomförts en förintervju.  

Slutsats:  Rapportens slutsats är att företags ledning och dess styrning som är 
den avgörande faktorn till om miljöinvesteringar genomförs. Där 
engagemanget och intresset kring miljöinvesteringar har sin grund 
i kundens ökade krav gällande miljön.   
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Abstract 
Title:  Why is environmental investment being made in the Swedish real 

estate industry? 

Course/subject: Degree thesis in business administration 

Authors:  Christian Wennerstom and Johan Wincent 

Tutor:  Gunnar Wramsby 

Keywords:  Investment appraisal , environmental investment , sustainable 
development, business administration and financial control 

Background: Human beings consume the Earth's resources at a rate that is not 
sustainable , where residential and service stand for almost 40 % of 
Sweden's total energy use. As the authors interest lies in the 
interaction between the economy, environment and energy , it has 
been chosen to investigate what the Swedish property companies 
are doing to reduce their environmental impact , in terms of 
environmental investments. 

Purpose:  The purpose is to describe and analyze why real estate companies 
choose to make environmental investments. 

Problem statement: How can the calculation methods look like for the companies 
implementing environmental investments? 

 How is the buisness management in companies implementing 
environmental investments? 

 What factors can affect whether an environmental investment is 
carried out? 

Method:  This report is a qualitative study with an abductive approach. The 
empirical data is retrieved in the form of interviews with six 
respondents in three different private real estate companies in 
central Gothenburg. Where a preinterview also has been made. 

Conclusions:  The report concludes that the company's management and its 
control is the determining factor whether environmental 
investments are implemented . Where involvement and interest in 
environmental investments are based on the customer's growing 
demands regarding the environment. 
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1.000Inledning0
Rapportens inledande kapitel handlar om bakgrunden till varför miljöinvesteringar görs i 
Svenska fastighetsföretag. Vidare problematiseras det valda ämnet med forskning för att 
skapa en verklighetsanknytning. Därtill redovisas rapportens frågeställningar och 
avgränsningar, för att sedan presentera dess syfte.    

1.20Problembakgrund0
Det är ingen tillfällighet att frågor angående miljö och klimat ständigt tas upp av 
privatpersoner, företag, politiker och utbildningar. Människan förbrukar jordens resurser i en 
takt som inte är hållbar. Enligt en rapport från WWF (2014), skulle det behövas drygt 1,5 
jordklot för att matcha den konsumtion människan globalt har idag. Det kan läggas till att det 
skulle behövas 3 jordklot för att kunna matcha dagens Svenska konsumtion om den skulle 
vara lika hög världen över. Den klimatpolitik som Sverige driver  
idag, har sin grund i de övergripande 2020-målen som fattades år 2010 (regeringskansliet, 
2015). Ett av de övergripande målen är att Sverige fram till år 2020, skall minska sin 
energiintensitet  
med 20 % jämfört med år 2008. Målen är formade för att Sverige ska vara delaktiga och bidra 
till en hållbar utveckling i EU.  
 
Begreppet hållbar utveckling har fått mycket uppmärksamhet de senaste åren. Hållbar 
utveckling kan definieras som en samhällsutveckling som skall tillgodose dagens behov utan 
att behöva äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. 
Definitionen skapades år 1987 av världskommissionen för miljö och utveckling, vilket är 
Brundtlandkommissionen. Hållbar utveckling består av tre olika dimensioner, miljömässig 
hållbarhet, social hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Utöver dessa tre dimensioner, 
förekommer det även en fjärde som berör kulturell hållbarhet. Genom att sammankoppla den 
ekonomiska utvecklingen, sociala välfärden och en sammanhållning för en bra miljö, kan 
innebörden av hållbar utveckling uppnås (Almgren, Brorson & Enell, 2008).  
 
Att uppnå en hållbar utveckling är ingen lätt uppgift. För att mänskligheten skall lyckas, kan 
det behövas speciella förutsättningar. För att begreppet hållbar utveckling skall genomsyra 
hela samhället, måste det finnas delaktighet i begreppet. Samhällets alla sektorer bör 
samverka på olika nivåer, exempelvis politiker, myndigheter, näringsliv samt privatpersoner. 
Det krävs ett ledarskap som har möjlighet att samla alla kring den gemensamma visionen för 
hållbar utveckling (Almgren, Brorson & Enell, 2008).  
 
På Energiekonomprogrammet har många intressanta kurser och ämnen berörts. Under 
utbildningens gång har intresset och nyfikenheten alltmer dragit sig åt samspelet mellan 
ekonomi, miljö och energi. Det har visat sig att samspelet mellan de här delarna avspeglas 
bland de flesta företag runt om i världen. I kurser som investeringsbedömning samt effektiv 
energianvändning har bostadssektorn och företag som bedrivs i den, varit i fokus. Det här är 
något som har väckt intresse då många företag arbetar med samspelet på ett bra sätt och vissa 
som inte arbetar med det alls. Bostads och servicesektorn står för nästan 40 % av Sveriges 
totala energianvändning (Energimyndigheten, 2015) vilket gör det intressant att koppla ihop 
hur stor fokus som läggs på ekonomi, energi och miljö i Sveriges bostadssektor. 
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Den svenska fastighetsmarknaden ser i dagsläget väldigt positiv ut och visar inte många 
indikationer på en nedåtgående kurva (PWC, 2015). Fastighetstempen är en årlig 
undersökning på den Svenska fastighetsmarknaden, utförd av PWC. Undersökningen fångar 
upp aktuella trender och bedömningar hos landets större fastighetsbolag och finansiella 
aktörer för att kunna bedöma marknadens utsikt och närliggande framtid. Majoriteten av 
undersökningens aktörer tror på en fortsatt ökning av fastighetspriser, hyresintäkter och 
investeringar. Dock anses det allt svårare att hitta attraktiva investeringsobjekt då allt fler 
affärer lättare kan räknas hem (ibid). Kan miljöinvesteringar ses som attraktiva 
investeringsobjekt?  
 
När det kommer till investeringar i företag, använder sig majoriteten av olika kalkyler som 
underlag för att kunna bedöma hur lönsam en investering är. Hur mycket pengar, tid och 
arbetskraft företaget kan spara eller tjäna genom att genomföra investeringen (Brealey, 
Myers, & Allen, 2014). Det finns investeringar som både gynnar företagets ekonomi och 
miljö, och benämns då som miljöinvesteringar.  
 
En miljöinvestering är en investering som görs för att uppnå miljöeffekter. Den här typen av 
investeringar kan vara föreskrivna av myndigheter eller ett frivilligt initiativ från företag 
(Andersson, 2013). Då en miljöinvestering har andra variabler kontra en traditionell  
investering är det svårare för företag att utvärdera och placera in miljöeffekterna i sina 
beräkningar. Begreppet miljöinvestering är väldigt brett och svårt att kvantifiera då syftet med 
en miljöinvestering inte enbart handlar om att värna om miljön.  

1.3  Problemdiskussion0
Innan oljekrisen 1973 fanns det inget intresse eller diskussioner angående effektiv 
energianvändning. Det fanns gott om energi i form av olja och den var billig. Först efter 
Amorin B. Lovins inflytelserika tidskrift, The Road Not Taken, utvecklades begreppet energi 
effektivitet, det fick en stor betydelse i samhället (Golove & Eto, 1996). När det kommer till 
gjorda investeringar gällande energieffektivitet och de möjliga investeringarna som finns, 
förekommer det skillnader mellan dem. Det presenteras att det finns ett glapp mellan utförda 
och möjliga investeringar gällande energieffektivitet. Det här glappet har uppstått på grund av 
en mängd olika hinder och har initialt identifierat till felplacerade incitament, bristande 
tillgång till finansiering, brister i marknadsstruktur, felaktig prissättning i form av lagar och 
regler. Beslut påverkas av hur tidigare beslut har fattats och brist på information eller felaktig 
information (ibid). Investeringar i energieffektivitet kan klassas som en miljöinvestering då 
investeringen medför att mindre energi används och på så sätt minskas miljöpåverkan.  
 
Montgomerys (2012) har i sin rapport, Varför görs inte mer lönsamma miljöinvesteringar, 
delat in de hinder som finns för miljöinvesteringar i tre grupper. I rapporten säger 
Montgomerys att det är möjligt att minska energianvändningen i Sverige med hela 11 procent 
enbart genom att energieffektivisera i form av kortsiktig lönsamhet. Montgomerys (2012) tar 
även upp att det finns många lönsamma miljöinvesteringar som inte genomförs, kanske så lite 
som 15 procent genomförs. Varför görs inte de miljöinvesteringar som är ekonomisk 
lönsamma? Det här är en fråga som Montgomerys försöker förtydliga och finna svar på. 
Deras rapport grundar sig i en litteraturöversikt där de studerar tidigare forskning om varför 
det inte görs lönsamma miljöinvesteringar som de sedan grundar sin teori på. Sedan genomför 
de intervjuer för att grunda sin empiri på. Intervjuerna utfördes med både representanter från 
företag och experter inom de områden som berördes. 
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Resultatet av studien visade på tre olika förklaringar till varför lönsamma miljöinvesteringar 
uteblir (Montgomery & Montgomery, 2012): 
 
1. Företagsekonomiska förklaringar: De tillfrågade representanterna från företagen i studien, 
ansåg att den största företagsekonomiska förklaringen till varför miljöinvesteringar uteblir är 
brist på kapital. Företagen har inte kapital för att genomföra miljöinvesteringen och det 
tenderar att vara dyrare med krediter eftersom långivare räknar med större risker vid 
miljöinvesteringar, vilket var något som experterna motsatte. Experterna menade på att det 
var bristen på information samt att miljöinvesteringen kunde ges lägre prioritet om en 
nyckelperson eller avdelning inte gynnas av den. Brist på information kan t ex vara att 
företagen enbart ser till investeringskostnaden och inte till livscykelkostnaden. 
 
2. Psykologiska förklaringar: Det som framstår som en av de viktigaste psykologiska 
förklaringar i studien är att närliggande kostnader får för stor betydelse, kontra de vinster som 
kan göras på lång sikt. De intervjuade menade på, att om personer i företagens toppskikt 
saknar engagemang och värdegrund för miljöinvesteringar, utgör de sannolikt hinder för att 
genomföra investeringen. 
 
3. Organisatoriska förklaringar: Det som framgick i studien var att merparten av de 
intervjuade ansåg att den del i företaget som ansvarade och drev miljöinvesteringarna, hade 
för lite inflytande för att påverka vilka investeringar som görs. Experterna menade på att en 
anledning kan vara att styrelsen inte har möjlighet att observera vad företaget gör, vilket kan 
leda till att lönsamma miljöinvesteringar uteblir på grund av bristen av kommunikation. 
 
I rapporten av Montgomerys (2012) har de bantat ner vad som tidigare varit sju initiala hinder 
(Golove & Eto, 1996) till tre olika förklaringar om varför lönsamma miljöinvesteringar inte 
görs. När det kommer till de företagsekonomiska förklaringarna menar Montgomerys (2012) 
att det kan vara brist på information i form av att företag inte ser till livscykelkostnaden. Det 
här är något som kan grunda sig i att företag inte har rätt beräkningsmetoder gällande 
miljöinvesteringar.  
 
Gluch (2014) har tagit frågan angående de företagsekonomiska hinder och kopplat det till 
byggsektorn. Byggsektorn är idag en av de sektorer som förbrukar mycket energi, råvaror och 
övriga resurser, vilket även leder till att sektorn frambringar en stor mängd avfall. Enligt 
Gluch (2014) kan allt fler lyckade bedömningar genomföras angående produkters 
miljöpåverkan, energiförbrukning samt livslängd. Det här kan tillsammans med en bättre 
förståelse av sambanden mellan miljöpåverkan, energikostnader och energiproduktion leda till 
en hållbar utveckling.  
 
Ett beslutsverktyg som beaktar hållbar utveckling inom bygg och fastighetsindustrin är 
livscykelkostnadsberäkningar (LCC). Verktygets uppgift är att underlätta för företag när det 
kommer till att göra miljöinvesteringar med hjälp av bland annat LCC- kalkyler. Kalkylerna  
är baserade på ett livslängdperspektiv, hela produktens livslängd och dess miljöpåverkan 
beaktas. Enligt Gluch (2014) har forskare under de senaste 10-15 åren visat frustration över 
antalet som väljer att inte tillämpa LCC som verktyg till sina beslut. Samtidigt så har 
praktikerna uttryckt frustration över att det saknas användbara verktyg på marknaden att ta del 
av och tillämpa i sina beslutsprocesser.  
 
Syftet med Gluch (2014) studie är att undersöka hur beslutsfattare i organisationer som 
förvaltar fastigheter beaktar ett långsiktigt tänkande. Studien har bland annat kommit fram till 
att det krävs förändringar inom byggsektorn för att kunna implementera långsiktigt tänk kring 
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energieffektivitet. Det krävs en förbättrad kommunikation mellan intressenter och aktörer 
samt förändringar i befintlig praxis.  
Som både Montgomerys (2012) och Gluch (2014) nämner, är brist på beräkningsunderlag 
samt information något som kan påverka att miljöinvesteringar inte genomförs. Montgomerys 
(2012) tar även upp att det finns psykologiska och organisatoriska förklaringar till varför 
miljöinvesteringar uteblir. De här förklaringarna menar att det antingen saknas engagemang 
eller möjligheten att observera från lednings sida, vilket går att sammankoppla till hur 
företags styrning ser ut. Har företags mål och strategi någon betydelse för om en 
miljöinvestering genomförs?  
 
Enligt Nilsson, Olve och Parment (2010) präglas ett företags styrning av de strategier och mål 
som finns. Styrningen kan användas av ledningen i företag så de kan formulera och 
genomföra sina mål och strategier. När det kommer till beslut om en investering ska 
genomföras kan en aspekt vara om investeringen går i linje med företags utsatta mål och 
strategi (Brealey, Myers, & Allen, 2014). Om företag har tydliga miljömål är det här något 
som är avgörande om en miljöinvestering genomförs?  
 

1.400Frågeställning0
 
Hur kan beräkningsmetoderna se ut för företag som genomför miljöinvesteringar? 
  
Hur ser styrningen ut i de företag som genomför miljöinvesteringar? 
 
Vilka faktorer kan påverka om en miljöinvestering genomförs? 
 

1.50Syfte0
 
Syftet är att beskriva varför fastighetsföretag väljer att genomföra miljöinvesteringar. 
 

1.60Avgränsningar0
!
Rapportens!avgränsningar!är!att!kommunala!fastighetsföretag!exkluderas.!
!

0

0
0
0
 
!
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0
2.0Metod0
I metodkapitlet beskrivs de metodval som gjort gällande den här rapporten. Det ges en 
presentation av rapportens val gällande ansats, litteratursökning, urval och 
undersökningsmetod. Vidare diskuteras även begreppen validitet, reabilitet samt de styrkor 
och svagheter valen har. Kapitlet ska framföra de tillvägagångssätt som använts i rapporten.
         

2.10Metodval0
När det kommer till metodval, beskriver Bryman och Bell (2013) att det finns två olika typer 
av forskning, kvantitativ och kvalitativ. Med en kvantitativ metod sammanställs siffror och 
statistik utifrån ett stort urval som lätt kan tolkas, analyseras och beskrivas. 
Den kvalitativa metodens fokus ligger istället på att skapa en djupare insikt och förståelse av 
problemet med ett mindre urval än föregående metod. Den empiriska datan för den kvalitativa 
metoden består av ord och termer medans den kvantitativa metoden består av siffror.  
 
Holme och Solvang (1991) förklarar den kvalitativa metoden som ett försök att överskrida 
subjekt-objektförhållandet som naturvetenskapen har mellan forskaren och 
undersökningsenheterna. Det här görs genom att skapa en fysisk närhet, förståelse och 
ömsesidig tillit mellan de två. Dock menar de på att forskaren i möjligaste mån måste försöka 
få fram de uppfattningar som är undersökningsenheternas egna och inte de som de tror att 
forskaren vill få fram av dem. För att undvika att det här ska uppstå anser Holme och Solvang 
(1991) att det bästa tillvägagångssättet är att gå in i rollen som den intresserade lyssnaren.  
 
För att få en bättre förståelse för frågeställningen och uppnå rapportens syfte, har det valts att 
genomföra en kvalitativ studie på tre stycken fastighetsbolag inom Göteborgsområdet. Valet 
är baserat på att det vill skapas en förståelse kring de olika investeringsbeslut som de utvalda 
företagen fattar. I form av en kvalitativ studie så ges en bättre och djupare insikt kring 
problemformuleringen.  

2.20Metodansats0
Enligt Bryman och Bell (2013) finns det två olika metoder att tillämpa fo ̈r att få förståelse 
kring deras forskning. Den ena metoden utgår från befintliga teorier och allmänna principer 
för att sedan kunna jämföras med den empiriska datan som är insamlad, metoden benämns 
som deduktiv. Den andra metoden utgår från den insamlade empiriska datan för att sedan 
koppla dem till relevanta teorier och principer, metoden benämns som induktiv. Det finns 
även ett tredje sätt att relatera teori och empiri i vetenskapliga arbeten (Patel & Davidsson, 
2003). Tillvägagångssättet benämns som abduktiv eller abduktion och är en kombination av 
det deduktiva och induktiva sättet. Grunden för uppsatsen ligger i tidigare förkunskap samt av 
tidigare teorier och forskning. Kunskapen ska sedan användas på den insamlade empirin, 
därefter kopplas fler relevanta teorier och principer till empirin. Då det arbetas med en 
kombination av deduktiv och induktiv, tillämpades den abduktiva metoden i det här arbetet.  
 
!
!
!
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2.30Litteratursökning0
I den inledande delen av litteratursökningen användes bibliotek tillhörande campus Varberg, 
högskolan i Halmstad samt Göteborgs universitet. Enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul 
(2011) är användandet av bibliotek ett bra sätt att finna information, då bibliotek har ett 
varierande sortiment. För att koncentrera informationssökningen har nyckelord valts ut för att 
underlätta sökningen så som miljöinvestering, hållbar utveckling, investeringsbedömning och 
företagsekonomi. Det har även använts kurslitteratur från Energiekonomprogrammet. 
  
Gällande de vetenskapliga artiklarna har internet varit behjälpligt. Sökningarna har gjorts på 
Google Schoolar, samt Högskolan i Halmstads egen sökmotor DiVa. Artiklarna granskades så 
att de var relevanta för rapportens syfte. Vidare jämfördes också artiklarnas innehåll med 
varandra.  

2.40Validitet0
Bryman och Bell (2013) skriver att validitet går ut på att den insamlade empirin måste vara 
relevant för det område som undersöks. Slutsatserna som har tagits fram ska hänga ihop med 
undersökningen som är gjord. Det är viktigt att rapporten har en hög validitet då 
trovärdigheten i studien ökar. För att få så bra förståelse som möjligt, samt eliminera risken 
för feltolkningar, har empirin återsänds till respondenterna för godkännande och ändring. För 
att minimera riskerna för en låg validitet, utgick intervjufrågorna från samma bas under de 
personliga intervjuerna. På detta sätt hölls intervjufrågorna inom ramen för att rapportens 
syfte skall uppnås samt ge trovärdiga slutsatser.  

02.50Reliabilitet0
I en undersökning menar Bryman och Bell (2013) att reliabiliteten visar om undersökningen 
är tillförlitlig och trovärdig. En hög tillförlitlighet i en undersökning är om resultatet blir 
detsamma om man skulle genomföra den på nytt. Det här kan vara svårare att uppnå då det 
användes en kvalitativ metod, där resultatet inte går att beräkna på ett traditionellt sätt. Genom 
att ha valt rätt intervjupersoner med tanke på deras position i företaget, samt att det har 
intervjuats ett flertal personer på samma företag blev den empiriska datan tillförlitlig och 
trovärdig. Då det utfördes personintervjuer på olika företag vars svar jämfördes och 
utvärderades, ledde det här även till en ökad trovärdighet och tillförlitlighet.  

2.60Urval0
Rapporten är en kvalitativ studie, som ska skapa en djupare förståelse för miljöinvesteringar i 
svenska fastighetsföretag. För att få svar på rapportens frågeställningar samt att få en tydligare 
bild av företagen, har besöksintervjuer gjorts med ett flertal personer med olika befattningar 
på samma företag.   

2.6.10Val0av0företag0
Kravet för val av företag var att de aktivt arbetar med investeringar för att generera en positiv 
miljöeffekt. De avgränsningar som satts gällande att exkludera kommunala fastighetsföretag 
gjordes då de styrs i högre grad av politiska beslut samt att de är mer komplexa. Ett annat 
krav var att fastighetsföretagen skulle ha kontor i Göteborg men de kunde bedriva verksamhet 
i hela Sverige. Då studien bestod av flera besöksintervjuer var den geografiska platsen vald av 
praktiska skäl. 
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I valet av företag identifierades ett antal som ansågs vara relevanta för studien samt uppnådde 
de krav som satts. Från det här urvalet kontaktades samtliga företag via mejl alternativt 
telefon, med en förfrågan om de kunde tänka sig ingå i studien. Av de nio företag som ingick 
i urvalet, var det enbart två som tackade ja till att delta. Efter utförda besöksintervjuer 
föreslogs andra företag som kontaktades, av de företagen var det ett som tackade ja till att 
delta. Företagen som ingår i studien är Wallenstam, Eklandia samt Vasakronan.  

2.6.20Val0av0respondenter0
De respondenter som har ingått i studien har valts ut av företagen efter att de kontaktats via 
mejl eller telefon, där syfte samt frågeställning med studien lagts fram. Därefter har de 
utvalda personerna kontaktats. För att skapa en djupare förståelse och få en bättre helhetsbild 
av företagen har målet varit att intervjua personer med olika befattningar exempelvis 
projektledare, miljöchefer och ekonomer. Detta med syfte att få svar på rapportens 
frågeställningar.  

2.6.30Respondenter0
Namn:  Position:  Företag:  Datum: 
Karin Ahlstöm Energiekonom Passivhuscentrum 14/4-2016 
Magnus Bellvik Projektchef  Wallenstam  25/4-2016 
Anders Björling Fastighetsingenjör Eklandia  3/5-2016 
Paula de Hollanda Hållbarhetssamordnare Eklandia  3/5-2016 
Katarina Sjögren Projektcontroller Wallenstam  9/5-2016 
Bo Strandberg Miljöchef  Wallenstam  10/5-2016 
Thomas Jäwert Teknikenhetschef Vasakronan  12/5-2016 
 
2.70Undersökningsmetod 
För att få en djupare inblick i företagen, har det genomförts fysiska intervjuer på plats med 
relevanta personer. Valet att genomföra besöksintervjuer har skapat bra diskussioner, samt att 
följdfrågor har kunnat ställas.  
 
För att få så bra underlag och information från intervjuerna, gavs intervjufrågorna till 
respondenterna i god tid innan intervjudagen. Genom att respondenterna tog del av 
intervjufrågorna innan intervjun ägt rum, hade de tid att granska frågorna, på så sätt var de 
bättre förberedda och hade möjligheten att ge genomtänkta svar. Det här gav även 
respondenterna en mer avslappnad inställning under intervjun. I slutet av varje intervju fick 
respondenten fra ̊gan om de ansåg att det fanns någon annan i företaget som kunde hjälpa oss 
att uppnå rapportens syfte. På så vis tillkom det fler intervjuobjekt under rapportens gång, 
snöbollseffekten.  

2.80Förintervjuer0
För att få en bättre inblick och djupare förståelse kring rapportens problemformulering, 
kontaktades Karin Ahlström, miljöekonom på Passivhuscentrum. Med Ahlström diskuterades 
tankar och funderingar rörande rapporten och dess upplägg. Ahlström berättade att de nyligen 
genomfört en studie som inte har publicerats än, angående hur företag investerar när det 
kommer till energieffektivisering. Studien visade att det saknas beräkningsunderlag vid 
investeringar, samt uppföljning av dem. Kontakten med Ahlström samt deras studie, har varit 
en bidragande faktor till rapportens utformning.  
 
!
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2.90Metodkritik0
När det kommer till metodkritik så har kvantitativa forskare kritiserat kvalitativa 
undersökningar och vice versa (Bryman & Bell, 2013). Där kritiken mot den kvalitativa 
metoden bygger på att resultatet i allt för stor utsträckning bygger på forskarnas 
uppfattningar. Där forskaren ofta startar på ett relativt öppet sätt och allt eftersom preciserar 
frågeställningarna, vilket kan leda till att läsaren kan få svårt att förstå de olika val som gjorts. 
Det här är något som har beaktats i rapporten där frågeställningarna var preciserade från start, 
men har utvecklats under rapportens gång. 

Annan kritik gällande den kvalitativa metoden är svårigheten att replikera en undersökning 
samt problem med generalisering (Bryman & Bell, 2013). Med det här menar de på att 
respondenterna påverkas i hög grad av forskarnas egenskaper, till exempel ålder, kön samt 
personlighet. Tillsammans med att intervjuerna ofta är beroende av forskarens egen 
uppfinningsrikedom gör det svårt att replikera varje enskild undersökning. Det här är något 
som inte går att undvika i en kvalitativ metod, men har beaktats vid utformning av 
intervjuformuläret. När det kommer till replikering av resultatet i en kvalitativ metod är det 
svårt, då det gjorts intervjuer med ett litet antal personer på ett fåtal företag. Då det enbart har 
genomförts intervjuer på tre fastighetsföretag i Göteborg gör det svårt till en generalisering. 
Istället ger rapporten en indikation till hur det kan se ut.   

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3.0Teori 
 
Detta kapitel presenterar de valda teorier som ligger till grund för rapporten. Även tidigare 
forskning som ansetts vara relevant tas upp i det här kapitlet. Kapitlet inleds med en 
förklaring på traditionella investeringar för att sedan mynna ut i miljöinvesteringar. Efter det 
här tas även styrning, beräkningsmetoder samt relevanta begrepp upp. 

3.10Traditionella0investeringar0
För att kunna ta reda på vad en miljöinvestering är, krävs det en förståelse för de traditionella 
investeringarna och dess innebörd. Enligt Andersson (2013) är investeringar beslut vars 
konsekvenser sträcker sig över en längre tid. En investering kan allmänt definieras som en 
resursinsats vid en speciell tidpunkt som ger konsekvenser längre fram i tiden. De in-  
och utbetalningar som investeringen orsakar är betalningskonsekvenserna. En investering kan 
anses som en process där projekt initieras, drivs framåt, genomförs och sedan följs upp i ett 
sammanhang (ibid).  
 
Beroende på vilken önskad effekt en möjlig investering ska generera, finns det olika sorters 
investeringar som kan genomföras. Exempelvis investeringsbeslut som påverkar ett företags 
produktionskapacitet genom förändring av materiella reala tillgångar. Ett annat sätt för att få 
en ökad kapacitet är att öka produktiviteten. Företag kan även investera finansiellt, i form av 
aktier och värdepapper. Immateriella eller strategiska investeringar är en annan grupp som 
berör forskning, produktutveckling och utbildning med mera (Andersson, 2013). 
Näringsidkare kan även avse investeringar för expansion, ersättning, rationalisering, 
kvalitetsförbättring, säkerhet och miljö. 
  
En investering kan bli uppdelad i två olika delar, en kvalitativ och en kvantitativ. 
Tillsammans skapar dessa två investeringens beslutsunderlag. Den kvalitativa delen syftar på 
de uppgifter om investeringen som är svåra att räkna hem i kronor. Den här delen har ofta en 
avgörande roll om investeringens skall genomföras eller inte. Den kvantitativa delen av 
bedömningen använder olika metoder för den ekonomiska utvärderingen, den här delen 
innefattar investeringskalkylen. När en traditionell investering jämförs med en 
miljöinvestering, skiljer sig dessa inte markant åt. 

3.20Miljöinvesteringar0
En miljöinvestering är en investering som görs för att uppnå miljöeffekter. Den här sorten av 
investeringar kan vara föreskrivna av myndigheter eller ett frivilligt initiativ från företag 
(Andersson, 2013). Då en miljöinvestering har andra variabler kontra en traditionell 
investering i form av miljöeffekter är det något som gör det svårare för företag att utvärdera 
och placera in miljöeffekter i sina beräkningar. Begreppet miljöinvestering är väldigt brett och 
svårt att kvantifiera då syftet med en miljöinvestering inte enbart handlar om att värna om 
miljön.  
 
Miljöinvesteringar kan delas in i två olika typer, direkta och integrerade investeringar. Med 
direkta investeringar är syftet enbart att förhindra, reducera eller reparera skador på miljön. 
Ett exempel på direkta investeringar kan vara att investera i externa reningsanläggningar 
(Jacobsson & Jacobsson, 1998). De integrerade investeringarna har till skillnad från de direkta 
inte miljöaspekten i fokus, utan den ses som en bonus. Det här kan ske när företag väljer att 
uppgradera/ändra på processer i företaget, som till följd leder till en positiv miljöeffekt.  
 
 



! 15!

Ett exempel på en integrerad investering är energieffektivisering i form av ett förbättrat 
uppvärmningssystem. Det svåra med de integrerade investeringarna är att få fram hur stor del 
av investeringen som verkligen är en miljöinvestering, medan de direkta är enklare att 
identifiera (ibid).  
 
Tidigare i arbetet har det presenterats olika hinder som kan förekomma när det gäller 
miljöinvestseringar. Trots dessa hinder så genomförs det fortfarande miljöinvesteringar, men 
vilka är de drivande faktorerna bakom de miljöinvesteringar som görs? 
 
I en fallstudie av Jensen (2007) undersöks drivkraften bakom miljöinvesteringar i svenska 
transportföretag. Studiens slutsatser var att de ekonomiska argumenten har en avgörande roll. 
Oavsett hur positiv en miljöinvestering verkar, så är det alltid den finansiella analysen som är 
avgörande. De andra slutsatserna var att kravet från kunderna i stor utsträckning styrt. Företag 
kan även använda miljön i sin profilering för att skapa ett engagemang och intresse internt i 
företaget.  
 
Enligt Jensen (2007) så råder det inga större skillnader mellan ett företags traditionella 
investeringar och deras miljöinvesteringar. Dock måste miljöinvesteringar lyfta upp andra 
aspekter, så som miljöpåverkan, vilket inte påverkar kassaflödet. Den största skillnaden 
mellan de olika typerna av investeringar menar Jensen (2007) är tidsaspekten. När det 
kommer till miljöinvesteringar ligger den förväntade vinsten långt fram i tiden, vilket leder 
till att diskonteringsräntan som används i de traditionella företagskalkylerna, inte kan påvisa 
att miljöinvesteringar är lönsamma (Jensen, 2007).  
 
De ekonomiska faktorerna påverkar mycket vid miljöinvesteringar, men är inte den enda 
faktorn. Reinhardt (1999 se Jensen 2007, s.10) menar att en miljöinvestering leder till andra 
vinster i form av ökad effektivitet, ökad efterfrågan på företagets produkter, mindre risk för 
negativ image samt att det ökar företags förmåga att locka till sig mer kvalificerad arbetskraft. 
Det här leder till att en miljöinvestering blir mer lönsam gällande faktorer som inte är av 
ekonomisk karaktär. De här faktorerna leder på sikt till att företag kan tjäna på att genomföra 
en miljöinvestering.  

3.300Styrning0
Definitionen av ekonomistyrning, beskrivs som organisationernas förmåga att hushålla med 
sina resurser. Hur väl företag använder finansiella och icke-finansiella resurser tillsammans. 
För att en organisation skall uppnå en god hushållning av resurser, krävs det att ledningen har 
idéer om vad de vill uppnå och kunna identifiera vilka det är som ska genomföra dem. De 
behöver ha en klar bild över hur verksamheten ska bedrivas, samt vad som kommer att hända 
som följd av det.  
 
Den strategiska ekonomistyrningen är endast en del av all strategisk styrning som 
förekommer. Företag använder sig av en så kallad styrmix där olika former av styrning ingår, 
beroende på vilken situation de befinner sig i (Nilsson, Olve & Parment, 2010).  
Utgångspunkten för ekonomistyrning var under lång tid att mål och strategier fastställs på en 
hög nivå i organisationen och därefter tar styrningen fast. Sedan begreppet togs upp och 
formulerades har det kommit till känna att både chefer och medarbetare besitter kunskap som 
bör användas. Personer som har lägre positioner har en annan kunskap och närhet när det 
gäller t ex kunder, konkurrenter och leverantörer. Om de samtidigt får ta del när mål och 
strategier tas fram, känner de flesta även ett starkare engagemang. Genom att involvera och 
informera medarbetarna i organisationen kan ledningen påverka vad de gör (Nilsson, Olve & 
Parment, 2010).  
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Under de senaste åren har det blivit vanligare att undersöka vad som händer när företag 
använder olika typer av styrning samtidigt (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Ett sätt att se på 
styrning i företag är via Management Control System (MCS) som presenterats av Mali och 
Brown (2008). De föreslår fem olika huvudkategorier av styrning som utgår från att 
ledningen/cheferna vill säkerställa att de anställda arbetar i linje med företagets mål och 
strategi. MSC ska fungera som ett stöd för företag att uppnå deras uppsatta mål och strategier. 
Genom forskning har Mali och Brown (2008) presenterat en modell för MSC.  
 

 
Figur&1&–&Management&Control&System&package&(Källa:&Mali&&&Brown&2008&s.291)&

!
Kulturstyrning- Menar på de värderingar och sociala normer som organisationen har som 
påverkar både chefer och medarbetares beteende. Med det här menas hur ledningen 
kommunicerar ut deras värderingar till de anställda. Det kan göras i form av symbolbaserad 
kontroll i form av byggnader, inredning och klädkoder för att skapa en kultur i 
organisationen. Ett exempel på det här är att skapa ett kontor med öppen planlösning för att 
skapa en kultur där det samtalas och information utbytes. Införa användandet av 
personaluniformer för att skapa en professionell kultur, t ex flygpersonal (Mali & Brown, 
2008).  
 
Planering- Bestämmer vilka mål och aktiviteter som organisationen har vilket inkluderar både 
kort- och långsiktig planering (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Där den kortsiktiga 
planeringen verkar inom en 12 månaders period och har taktiskt fokus och den långsiktiga 
ofta har strategiskt fokus (Mali & Brown, 2008). Enligt Mali och Brown (2008) kan 
planeringen anva ̈ndas för att klargöra vilka standarder som ska uppnås i förhållande till målet. 
Genom att sedan rikta in mål i hela organisationen kan både individer och grupper styras mot 
det uppsatta målet.  
 
Cybernetisk styrning- Inkluderar budget, finansiell och icke-finansiell rapportering och 
rapporteringssystem av hybridkaraktär. Den här typen av styrning syftar till att säkerställa 
måluppfyllelse och att ompröva målen löpande (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Det 
cybernetiska systemet kan antingen vara ett kontrollsystem eller ett informationssystem. Av 
de fem olika delarna som inkluderas av den cybernetiska styrningen är det budgeten som ofta 
är grunden för de flesta organisationers MCS. Det här för att budgeten har en förmåga att 
väva samman trådarna i en organisation till en övergripande plan (Mali & Brown, 2008).  
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Belöningar och bonusar- Används för att motivera och öka prestandan hos individerna och 
grupper i organisationen. Det här görs för att kunna kontrollera riktning, varaktighet och 
intensitet i de ansträngningar som sker (Mali & Brown, 2008). Belöningar och bonusar 
används för att säkerställa att beteende som ligger i linje med målen i organisationen belönas 
(Nilsson, Olve & Parment, 2010).  
 
Administrativ styrning- Den administrativa styrningen inkluderar organisationens 
ägarstyrning, strukturer och policyer. Syftet med den administrativa styrningen är att påverka 
chefers och medarbetares beteende med hjälp av strukturer och procedurer (Nilsson, Olve & 
Parment, 2010). Där övervakning av beteende visar processen för hur uppgifter eller 
beteenden ska utföras eller inte utföras och vem som har ansvaret (Mali & Brown, 2008).  

3.400Beräkningsmetoder0
Beräkningsmetoder kan användas av företag i deras investeringsbedömning. Nedan beskrivs 
kalkylräntan samt några passande metoder för den här rapporten. 

3.4.100Nettonuvärdemetoden0
Med nettonuvärdemetoden (NPV) diskonteras alla framtida in- och utbetalningar med hjälp 
av en kalkylränta till tidpunkten för investeringen för att få fram nuvärdena av dem (Brealey, 
Myers & Allen, 2014). Nuvärdena som man får fram jämförs sedan med grundinvesteringen 
och ger företagen ett nuvärde på hela investeringen. Metoden kan därmed användas av företag 
för att beräkna vilken investering som anses mest lönsam när de skall välja mellan olika 
investeringsalternativ. Får företag ett negativt NPV borde inte investeringen genomföras. För 
att få en rättvis bedömning av NPV ska samtliga kassaflöden beaktas samt även inflationen. 
Kalkylräntan som företagen använder sig utav motsvarar det avkastningskrav på  
det satsat kapital som företaget har som målsättning (Andersson, 2013).  
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Formelbeteckning  
C0 Grundinvestering 
C1 Inbetalningsöverskott år 1 
C2 Inbetalningsöverskott år 2 
r Kalkylränta 
t Antal år 

Tabell&1&G&Brealey,&Myers&&&Allen&(2014,&s.105).&
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3.4.200PayRback0metoden0
När det kommer till investeringsberäkningar och kalkyler är det Payback-metoden, även 
kallas återbetalningsmetoden, som klassas som den enklaste typen av investeringskalkyler 
(Brealey, Myers & Allen, 2014). Payback-metoden tar fram hur lång tid det tar att tjäna in den 
gjorda investeringen med hjälp av de årliga inbetalningsöverskotten som investeringen ger. 
Med hjälp av metoden kan företag få fram hur lång återbetalningstid som varje projekt har 
och med hjälp av den besluta om hur de vill gå tillväga med investeringen. Företag 
bestämmer själva vilket payback-krav de vill ha för varje enskilt projekt, beroende om de är 
stora eller små, och jämför sedan kravet med återbetalningstiden de får fram. Är tiden mindre 
än kravet bör investeringen genomföras (ibid). 
 
Om inbetalningsöverskottet är av samma summa varje år beräknas återbetalningstiden med 
hjälp av följande formel: 
 
 
 
 
 
Formelbeteckning  

C0 Grundinvestering 
Cx Årligt inbetalningsöverskott 

Tabell&2&–&Brealey,&Myers&&&Allen&(2014,&s.109).&&

 
Om inbetalningsöverskottet skiljer sig mellan åren, används en iterativ metod, vilket menas 
att det provas fram. Det görs en överslagsberäkning som visar vilket år 
inbetalningsöverskotten täcker grundinvesteringen. Sedan beräknas återbetalningstiden i form 
av payback-metoden.   

                

€ 

C0 −Cy

Cn
 

 
Formelbeteckning  
C0 Grundinvestering 
Cy Inbetalningsöverskott årets början 
Cn Det aktuella årets inbetalningsöverskott 
Tabell&3&–&Brealey,&Myers&&&Allen&(2014,&s.111).&

 
Metoden ger företag en övergripande syn på sina projekt, men det finns problem som kan 
uppstå när företag använder sig av metoden: 

 
1. Payback-metoden ignorerar alla kassaflöden som ligger utanför företagens payback-krav. 
Om kravet från företaget ligger på en återbetalningstid på 2 år och en investering har en 
återbetalningstid på 3 år blir projektet avvisat oavsett hur stort kassaflödet är för år 3. 
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2. Payback-metoden tar inte hänsyn till räntan då den ger alla projekt lika kassaflöden före 
återbetalningstiden. Om två projekt ger samma återbetalningstid är de lika attraktiva för 
företaget, oavsett när inbetalningarna har uppstått. Men om det ena projektets kassaflöde 
uppstår tidigare än det andra ger det ett högre nettonuvärde än diskonteringsräntan. 

 
3. De företag som väljer projekt efter deras återbetalningstid och använder sig utav payback-
regeln tenderar att satsa på kortsiktiga projekt istället för långsiktiga.  

3.4.300Internräntemetoden0
För att bedöma vilket investeringsalternativ som genererar bästa möjliga avkastning kan 
företag använda sig av Internräntemetoden. Metoden syftar till att undersöka lönsamheten 
genom att beakta diskonteringsräntan och där den är 0 i NPV (Brealey, Myers & Allen, 
2014). Är alternativkostnaden mindre än internräntan så är investeringen bra att acceptera. 
Internräntan är alltså den räntesats som en investering avkastar (Andersson, 2013). 
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En av metodens svårigheter är att den är tekniskt krävande att beräkna på. Finns det inte 
tillgång till elektroniska hjälpmedel kan det uppkomma svårigheter (Andersson, 2013). 
Metoden kan leda till fel rangordning av investeringar vid vissa förutsättningar, på grund av 
att diskonteringen inte sker med rätt kalkylränta. Fördelen med metoden är att det kan skapas 
en förståelse för investeringens lönsamhet genom en procentsiffra (ibid). 

3.50Livscykelkostnad0(LCC)0
Begreppet livscykelkostnad kan ibland tillämpas för att beräkna en produkts eller investerings 
totala kostnad, under hela dess livslängd (Andersson, 2013). Det som inkluderas i en 
ekonomisk livscykel är alla kostnader från inköp till avyttring. Syftet är att granska hela 
nyttjandeperioden istället för att enbart se till inköpspriset (Upphandlingsmyndigheten, 2015). 
De kostnader som kan inkluderas är kostnaden för tillverkning, utveckling, drift, underhåll, 
service, skatter, marknadsföring och avveckling (Andersson, 2013). En kalkyl som är baserad 
på livscykelkostnader ger ett bra underlag för en långsiktig bedömning, vilket kan behövas 
när företag skall fatta beslut om eventuella investeringar (ibid).  

0

 
!
!
!



! 20!

3.600Reala0optioner0
Reala optioner kan beskrivas som möjligheten att modifiera olika projekt, vilket resulterar i 
speciella och olika konsekvenser (Brealey, Myers & Allen, 2014). Val kommer att göras i 
framtiden, som är baserat på de framtida förhållanden som är osäkra idag (Pomykacz, MAI & 
Olmsted, 2013). Metoden skapar en möjlighet för företag att modifiera samt ändra i sina 
projekt då ny disponibel information finns (Brealey, Myers & Allen, 2014). Ett exempel på 
modifiering kan vara nya riktlinjer för ett projekt. Det här gör att företag kan vara flexibla och 
beredda på olika framtida utfall, vilket även minskar osäkerheten. Det är inte en självklarhet 
att företag vet betydelsen av begreppet reala optioner, då det förekommer andra beteckningar 
med samma innebörd (ibid). Enligt Brealey, Myers och Allen (2014) så förekommer det fyra 
olika grupper av reala optioner:  
 

1. Tillväxt/ expansionsoption 
2. Option att vänta och lära innan investering 
3. Option att minska eller att överge ett projekt  
4. Flerstegoption  

3.70Kalkylränta0
Kalkylräntan kan beskrivas som den minimala acceptabla avkastningen av en genomförd 
investering (Brealey, Myers & Allen, 2014). På så sätt har metoden en stor betydelse vid en 
investerings kalkylering (Andersson, 2013). Kalkylräntan/ diskonteringsräntan skall motsvara 
avkastningskravet på kapital, där avkastningskravet uttrycker ett mål från företag. Betalningar 
över tiden är inte jämförbara med varandra, då de infaller vid olika tidpunkter. Kalkylräntans 
roll är att den skall uttrycka en tidspreferens, hur mycket mer är en krona värd idag, jämfört 
med en krona om ett år (ibid). 

3.60Sammanfattning0av0teoretisk0referensram0
Den teoretiska referensramen inleds med att ge en kort förklaring till vad som menas med en 
traditionell investering. Andersson (2013) menar att en investering allmänt kan definieras som 
en resursinsats vid en specifik tidpunkt, som ger konsekvenser längre fram i tiden. Det finns 
olika typer av investeringar som genomförs beroende på vilken effekt som vill uppnås. En 
investering kan delas upp i två delar, en kvalitativ och en kvantitativ. Tillsammans skapar 
dessa två investeringens beslutsunderlag.   
 
Investeringar som genomförs för att uppnå en miljöeffekt, benämns som en miljöinvestering. 
Miljöinvesteringar kan vara föreskrivna av myndigheter eller vara ett frivilligt initiativ från 
företag (Andersson, 2013). Miljöinvesteringar kan delas in i två olika typer, direkta och 
integrerade investeringar. En miljöinvestering är mycket lik en traditionell investering, 
förutom att vissa faktorer har större betydelse för en miljöinvestering, så som miljöpåverkan. 
Oftast skapas ett större mervärde när en miljöinvestering görs, även om mervärdet inte alltid 
är synbart i den finansiella analysen. (Reinhardt 1999 se Jensen 2007, s 10)  
 
Ekonomistyrning beskrivs som organisationernas förmåga att hushålla med sina resurser, 
både de finansiella och icke-finansiella (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Ett sätt att se på 
styrning i företag är via Management Control System som presenterats av Mali och Brown 
(2008). De föreslår fem olika huvudkategorier av styrning, som skall fungera som stöd för 
företag och hjälpa dem att uppnå deras uppsatta mål och strategier.  
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Vidare i teorin presenteras det olika beräkningsmetoder som kan användas av företag i deras 
investeringsbedömning. För att se en investerings lönsamhet och underlätta investeringsbeslut 
använder företag olika investeringskalkyler. De beräkningsmetoder som tas upp i rapporten är 
nettonuvärdemetoden, pay-back metoden och internräntemetoden. Även reala optioner, 
livscykelkostnad och kalkylräntan presenteras då det kan vara något som företag använder sig 
av. 
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4.0EMPIRI0
I detta kapitel presenteras information från de utförda intervjuerna som gjorts på 
fastighetsbolag som inkluderas i rapporten. Det har gjorts en utsortering på de frågor som 
ansetts vara relevanta för rapporten, för att se hela intervjuguiden se bilaga 1. 

4.10Wallenstam0
Wallenstam är ett fastighetsbolag som bedriver marknader i Göteborg, Stockholm, Uppsala 
och Helsingborg. De äger för närvarande omkring 200 fastigheter med cirka 7500 
hushållskunder och 1000 företagskunder. Wallenstam arbetar aktivt med långsiktig hållbarhet 
för företag och människor, där de utgår från en koncerngemensam strategi kring 
hållbarhetsarbetet. I Wallenstam har det genomförts tre olika besöksintervjuer med personer 
som innehar varierande befattningar i företaget (Wallenstam, 2016). 

4.1.10Magnus0Bellvik00
Bellvik jobbar som projektchef på Wallenstam där han varit anställd 3 år. Han var tidigare 
konsult för samma bolag i 13 år (Bellvik, personlig kommunikation 25-04-16). Bellviks syn 
på miljöinvesteringar är att den ska hjälpa till att minska företagets miljöpåverkan. Med det 
menar Bellvik (2016) allt ifrån att sänka CO2 belastningen, till att minska 
energiförbrukningen, vilket skall generera en högre avkastning i slutändan.  
 

“Man gör en investering i fastigheten, vilket leder till att man minskar förbrukningen och 
värdet på fastigheten ökar. Som jag ser det, så är miljöinvesteringar bara win win.” 

(Bellvik, 2016) 
 
Bellvik menar att det är bättre att investera i form av miljöinvesteringar, istället för att ha 
pengar på banken. Problemet gällande miljöinvesteringar är att många inte litar på de siffror 
som tas fram, samt att de inte vågar satsa på projekt med återbetalningstid mellan 5-8 år. 
Bellvik (2016) anser att det hade gjorts mer miljöinvesteringar om fler hade haft kunskapen 
kring området. Bellvik (2016) påpekar att det kan genomföras många enkla miljöinvesteringar 
med en återbetalningstid på bara 6 månader. 
 
Bellvik (2016) förklarar att när det kommer till investeringsbeslut gällande miljöinvesteringar, 
skall effektivisering, framtid och helhetsbilden beaktas. Ett exempel på det här är deras 
investeringar i vindkraft, vilket gjordes för att kunna säkra upp sin egen energiförbrukning. 
Investeringen i vindkraft medförde även andra positiva faktorer, så som högre image samt 
stärka positionen på marknaden. Bellvik (2016) förklarar att de utgår ifrån ett avkastningskrav 
på 8 %, uppfyller investeringen det här så genomförs den. De använder sig av en metod där de 
ställer kostnaden för investeringen mot besparingen, någon form av nettonuvärdesmetod. 
Bellvik (2016) nämner att metoden är både lätt att använda samt att genomföra uppföljningar 
på. Utöver avkastningskravet arbetar Wallenstam efter att uppnå kravet för miljöbyggnad 
silver (se bilaga 2 & 3), dock certifierar de inte byggnaderna om de inte finns krav för det.  
 
När det kommer till styrningen i Wallenstam arbetar utifrån en 5-årsplan som ledningen fattar 
(Bellvik, 2016). Planen bryts sedan ner i delar, till varje enskild individ eller grupp, där det 
undersöks hur de ska gå tillväga för att uppnå målen på bästa sätt. På det här sättet menar 
Bellvik (2016) att företaget får medarbetarna att sträva mot ett gemensamt mål. Den 
nuvarande 5-årsplanen har sin grund i att substansvärdet för Wallenstam ska öka, medan den 
föregående perioden fokuserade på energibesparingar. De arbetar fortfarande med 
energibesparing då de har sett att det ger mervärde på fastigheterna som i sin tur leder till ökat 
substansvärde.  
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Bellvik (2016) förklarar att det inte förekommer någon specifik budget gällande 
miljöinvesteringar, dock är de planerade miljöinvesteringarna (ca 10 per år) medräknade i den 
övergripande budgeten inför varje år. Om det uppkommer fler lönsamma miljöinvesteringar 
under årets gång godkänner ledningen dem ändå, utan hänsyn till den planerade budgeten. 
 
När begreppet Real Optioner presenterades, var det något som Bellvik inte var bekant med. 
Efter en kortare förklaring vad Reala Optioner stod för, kunde det konstateras att det var något 
som Wallenstam använder sig utav, utan att själva veta om det. Bellvik (2016) konstaterade 
att genom deras investeringar inom vindkraft har de säkrat upp sin egen energiförbrukning. På 
så sätt har de blivit mer flexibla och beredda på olika framtida utfall. En annan variant av 
option berättar Bellvik (2016) är när de väljer att bygga efter miljöbyggnad silver, utan att 
certifiera dem. Det här ger dem möjligheten att certifiera befintliga byggnader om det skulle 
vara av betydelse. 

4.1.20Katarina0Sjögren0
Sjögren arbetar som projektcontroller på Wallenstam och har varit på företaget sedan 2001. 
Miljöinvesteringar är något som ligger i tiden, en självklarhet för fastighetsföretag att arbeta 
med anser Sjögren (personlig kommunikation 09-05-16). Det är något som finns med i det 
vardagliga arbetet på Wallenstam där de arbetar med driftopptimering på de befintliga 
fastigheterna, samtidigt som de investerar i ny teknik. Sjögren (2016) tror att en stor faktor till 
varför arbetet kring miljöfrågor är så belyst i Wallenstam är då de har personer på alla 
positioner, som har ett stort intresse för miljöinvesteringar, samt kunskapen kring dem.  
 
Enligt Sjögren (2016) är frågor gällande miljön, med en inriktning på lönsamhet, något som 
finns med i de mål som ledningen fattar. Ledningen visar tydligt att det är fokus på miljön, då 
de har en långsiktig vision, samt att de både arbetar internt och externt med frågorna. De mål 
som tas upp i affärsplanen förtydligar ytterligare att fokus ligger på miljön.  
 

“För att hålla sig attraktiv på marknaden är miljöinvesteringar ett måste.”  
(Sjögren, 2016) 

 
Sjögren (2016) anser att det är ett bra samarbete mellan ledningen och medarbetarna, där de 
tillsammans formar de mål som senare förs in i affärsplanen. Sjögren (2016) nämner att det är 
en ständig kommunikation mellan ledningen och medarbetarna. De arbetar mycket med 
driftcontrollers, vars uppgift är att genomföra uppföljningar på fastigheterna. Det här görs för 
att senare analysera vad investeringen har medfört, samt om det finns ytterligare 
förbättringsåtgärder att utföra. Det här rapporteras vidare till ledningsmötena, där bland annat 
VD:n är delaktig.  
 
Sjögren (2016) menar på att när det kommer till arbetet kring miljöinvesteringar, kommer de 
mestadels från medarbetarna själva. De arbetar efter de övergripande målen, där medarbetarna 
försöker hitta åtgärder eller förbättringar som kan bidra till att uppnå målen. Syftet med en 
miljöinvestering är att finna en effektivare lösning, där de både kan spara pengar och värna 
om miljön. Andra vinningar med miljöinvesteringar kan vara att varumärket och positionen 
på marknaden stärks.    
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Sjögren (2916) berättar att när det kommer till investeringsbeslut kring miljöinvesteringar, är 
det framförallt avkastningskravet på 8 % som följs. Självklart finns det regler och lagar som 
måste följas, som är detsamma för alla fastigheter. Sjögren (2016) berättar att det har skett en 
stor förändring på de kommersiella fastigheterna de senaste 10 åren, då kraven har ökat från 
kundernas sida. 
 
Sjögren (2016) berättar även att Wallenstam ställer upp i tävlingar gällande nybyggnationer, 
där fastighetsföretag får möjligheten att skicka in sina förslag på deras vision av fastigheten. 
Under dessa tävlingar finns det speciella krav beroende på vad det är för fastighet, där 
miljöpåverkan är en faktor som beaktas. Sjögren (2016) förklarar att det är en balansgång då 
företagen vill bygga lönsamt, samtidigt som de vill vinna tävlingen. Förslaget måste vara 
realistiskt och genomförbart. Sjögren (2016) förklarar att på det här sättet skapas nya idéer 
och möjligheten att marknadsföra sig.  

Inte heller Sjögren var bekant med begreppet reala optioner, men konstaterade efter en 
förklaring, att det var något som Wallenstam arbetade med. Avslutningsvis hänvisade Sjögren 
oss till nästa intervjuperson, Bo Strandberg.  

4.1.30Bo0Strandberg0
Strandberg arbetar som miljöchef för Wallenstam, vilket inkluderar hela koncernen. Han har 
arbetat på Wallenstam sedan 1992 där han tidigare har arbetat som ekonomichef, IT- chef, 
controller och koncerncontroller. Strandberg var även med och startat upp energibolagen 
Svensk NaturEnergi, som är ett dotterbolag till Wallenstam. Strandbergs arbetsuppgifter som 
miljöchef innefattar uppföljning, sökning av ny teknik, energieffektiviseringslösningar samt 
individuella mätningar. Strandberg (personlig kommunikation 10-05-16) menar att allt som 
leder till en bättre miljöprestanda i deras fastigheter, ses som en miljöinvestering. 
 
När Wallenstam tar ett investeringsbeslut, grundar det sig framför allt på avkastningskravet på 
8 % menar Strandberg (2016). I sina beräkningar tar de hänsyn till livscykelskostnaderna på 
investeringen, dock används inga LCC-kalkyler. Åtgärden som ska genomföras beskrivs i 
samband med vilka kostnader, effekter, hur driften påverkas, miljöpåverkan samt om det blir 
en kostnadsminskning eller en ökning av intäkter. När investering är genomförd poängterar 
Strandberg (2016) att processen inte slutar där. Det genomförs efterkalkyler, samt 
uppföljningar för varje enskild åtgärd. På så vis har de en tydlig bild på vad investeringen 
bidrar med samt att de kan optimera varje enskild investering. Enligt Strandberg (2016) är 
syftet med miljöinvesteringar att uppnå bättre miljöprestanda, vilket både Wallenstam, 
hyresgästerna och miljön har nytta av. 
 
När det kommer till andra faktorer som påverkar investeringsbeslutet nämner Strandberg 
(2016) att extra stöd kan ges för vissa investeringar, vilket gör det lättare att uppnå 
avkastningskravet. Det kan även vara omvänt, som i Wallenstams fall gällande deras framtida 
investeringar i solceller, i form av osäker skattelagstiftning. Det här leder till svårigheter att 
göra trovärdiga kalkyler för att grunda sina beslut på menar Strandberg (2016).     
 
Strandberg (2016) berättar att Wallenstam arbetar med affärsplaner som sträcker sig över 5 år, 
där tydliga miljömål, så som en minskad energianvändning samt en minskning av utsläpp 
förekommer. Miljömålen tas fram i samarbete med medarbetarna och ledning, där ledningen 
sedan sätter målen. Strandberg (2016) nämner att ledningen har stort fokus på driften i 
fastigheterna, där de har driftopptimerare som dagligen ser över fastigheternas 
energianvändning.  
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Strandberg (2016) nämner att det inte förekommer någon budget för just miljöinvesteringar, 
uppfyller investeringen avkastningskravet så genomförs den. Strandberg (2016) berättar även 
att om något ska bytas ut, eller om de ska in och genomföra en renovering, så undersöks det 
vilka förbättringar som kan genomföras när de ändå är på plats.  
 

“Det lilla extra att göra någonting, det som sparar energi är inte speciellt dyrt. Det är allt 
runtomkring som är kostar.” (Strandberg, 2016) 

 
Även Strandberg var inte bekant med begreppet reala optioner, men konstaterade att det var 
något som Wallenstam arbetade med, utan att använda sig av begreppet. Strandberg (2016) 
berättade att när det kommer till nyteknik, så som deras framtida investering i solceller kan 
ses som en real option. Då skattelagstiftningen gällande solceller är osäker just nu, har de valt 
att avvakta och genomföra ett pilotprojekt, för att sedan analysera resultatet.  

4.20Eklandia0
Eklandia är ett kommersiellt fastighetsföretag som äger och förvaltar ca 90 stycken fastigheter 
i området Göteborg. Företaget har varit ett av sex dotterbolag till koncernen Castellum, tills 
nyligen då de slagits ihop med Harry Sjögren, som även det var ett dotterbolag till koncernen. 
Tillsammans bildar de nu Castellum region Väst. Långsiktighet är något som genomsyrar 
Eklandia, att förvalta med egen personal och värna om långsiktiga relationer. I Eklandia har 
det genomförts en längre besöksintervju, där två personer från olika personalkategorier och 
befattningar deltog (Eklandia, 2016; Björling & de Hollanda, personlig kommunikation 03-
05-16). 

4.2.20Anders0Björling0&0Paula0de0Hollanda0
Björling är fastighetsingenjör och har de senaste tre åren har arbetat med fastighetsutveckling 
i både befintliga bestånd, samt nyproduktion. Hollanda arbetar som hållbarhetssamordnare, 
vilket hon gjort de senaste 18 åren.  
 
Björling och de Hollanda (2016) förklarar att när det kommer till miljöinvestering, ser de det 
som en investering som skall hjälpa till att minska företagets miljöpåverkan. De betonar även 
att de inte jobbar med begreppet miljöinvesteringar, utan det är något som ska vara en del i 
deras arbete. Björling och de Hollanda (2016) berättar att de har arbetat mycket med att 
optimera driften i sina fastigheter, förbättrat de befintliga systemen. På senare år har det gjort 
allt fler investeringar, då de har sett att enbart optimera inte längre ger samma effekt.  
 
Björling och de Hollanda (2016) förklarar att när det kommer till investeringsbedömningen 
kring miljöinvesteringar, är det många faktorer som vägs in. Eklandia tänker långsiktigt, 
vilket påverkar deras investeringsbeslut. Med ett långsiktigt tänk är det faktorer som 
långsiktiga kundrelationer, lågt risktagande samt att Eklandia inte säljer fastigheter som 
påverkar investeringsbedömningen. Dock sker det i enstaka fall att Eklandia säljer fastigheter, 
men då görs det på grund av andra faktorer. 
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Björling och de Hollanda (2016) förklarar att syftet eller vinningen med miljöinvesteringar är 
många. Då Eklandias el enbart kommer från förnybara källor, är det här något som är positivt 
för miljön samtidigt som det stärker kundrelationerna. Eklandia har som krav att alla deras 
kontorsfastigheter ska ha minst nivå silver (se bilaga 2 & 3) för miljöklassade byggnader. Det 
här görs enligt Björling och de Hollanda (2016) för att Eklandia vill ha bra standard på sina 
fastigheter, samt att de får bättre information om dem. Miljöcertifiering är även något som ses 
som en marknadsfördel, då vissa företag har som policy att enbart ha kontor och lager i 
certifierade fastigheter. Med en miljöcertifiering ökas fastighetens standard, bättre kunskap 
om fastigheten fås, samt att marknadsvärdet ökar. 
Björling och de Hollanda (2016) påpekar även att miljöcertifiering kan ses som ett 
kommunikationsverktyg för Eklandia.  
 

“Det är som om en produkt är svanenmärkt, det är lättare att säga att den är svanenmärkt än 
att berätta för konsumenten hur bra den är, bara en stämpel och pang!” 

 (Björling och de Hollanda, 2016) 
 
När det kommer till beräkningsmetoder förklarar Björling och de Hollanda (2016) att de inte 
använder några specifika kalkyler just för miljöinvesteringar. De använder sig av olika 
kalkyler beroende på vad för typ av investering som genomförs, med ett avkastningskrav på 
10 %. De använder sig av en metod där de ställer investeringskostnaden mot den besparing 
som den medför, uppfylls avkastningskravet genomförs investeringen. LCC-kalkyler är inget 
som Eklandia använder sig av. Björling och de Hollanda (2016)  poängterar att inte enbart den 
ekonomiska aspekten spelar roll om en miljöinvestering genomförs, då det är andra faktorer 
som vägs in. Genom att genomföra miljöinvesteringar i fastigheterna, gör de sig förberedda 
för framtida utfall, så som höjda el-priser och politiska krav. 
 

“I framtiden vill ingen stå där med de bruna fastigheterna, som ingen vill ha.” 
(Björling och de Hollanda, 2016) 

 
När det kommer till styrningen i Eklandia berättar Björling och de Hollanda (2016) att den 
kommer uppifrån. Ledningen har alltid haft ett intresse och prioriterat frågor gällande miljön, 
vilket gäller hela koncernen. Det har funnits tydliga mål gällande energibesparing på den 
totala fastighetsenergin, samt mål för att initiera, driva och följa upp energiprojekt. Även 
arbetet med miljöcertifiering är ett tydligt mål från ledningen. Målen har gjort det enklare att 
driva igenom energiprojekt påpekar Björling och de Hollanda (2016). Fokus på 
energibesparing är tydligt, framförallt från VD:n och ledningen. Det här har medfört att 
affärsområdescheferna har blivit mer delaktiga och drivande när det kommer till 
miljöinvesteringar. Då större delar av företaget har blivit medvetna om fastigheternas 
energiförbrukning samt de tydliga målen från ledning, har ett större engagemang skapats 
kring miljöinvesteringar. Målen fattas på koncernnivå, där representanter från dotterbolagen 
samt ledningen deltar. Därefter bryts målen ned till dotterbolagen, där Eklandia sedan 
förmedlar och diskuterar med fastighetsansvariga vad de kan göra för att bidra till de uppsatta 
målen. Björling och de Hollanda (2016) nämner vikten av att visa utåt att de arbetar med 
miljön. Det här är något som ska genomsyra hela företaget och deras kunder. Genom gröna 
hyresavtal involveras hyresgästen i processen, på så vis blir de medvetna om sin 
energianvändning och sitt beteende.     
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Eklandia har ingen avsatt budget för miljöinvesteringar eller energiprojekt, utan det är något 
som ska vara en del av det vardagliga arbetet. Det finns ett bonussystem som belönar både 
certifieringen och energibesparingen, vilket hänger ihop med företagets mål. Björling och de 
Hollanda (2016)  menar att det inte är den största drivkraften, men kan användas för att stärka 
motivationen.  
 
Inte heller Björling och de Hollanda hade varit i kontakt med begreppet reala optioner. Efter 
kortare förklaring konstaterades att även Eklandia arbetar med reala optioner, fast de inte har 
någon benämning på det. Det tydligaste exemplet på reala optioner i Eklandia är deras val att 
certifiera deras fastigheter. Björling och de Hollanda (2016)  berättar att fler och fler företag 
samt hyresgäster har börjat ställa krav på de fastigheter de befinner sig i. Genom att certifiera 
fastigheterna finns möjligheten att nå ut till en bredare kundkrets.  
 
Efter intervjun tipsade Björling och de Hollanda författarna att ta kontakt med Vasakronan, då 
de ansåg att även de arbetade på ett sätt som kunde hjälpa till med rapportens syfte. De gav 
kontaktuppgifter till en lämplig person på Vasakronan, som leder till rapportens nästa 
intervju. 
 

4.30Vasakronan0
Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag. De äger, förvaltar och utvecklar kontors- och 
butiksfastigheter i Stockholm, Uppsala, Göteborg, Malmö och Lund. Vasakronans 
fastighetsbestånd omfattar 183 fastigheter, med en total area omkring 2,5 miljoner 
kvadratmeter. Ett utav de övergripande målen för Vasakronan är att de ska ta ett socialt ansvar 
och sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. De ägs av första, andra, tredje och fjärde 
AP-fonden, där respektive fond äger lika stor del av företaget. Vasakronans fastighetsbestånd 
uppgår till 106 miljarder kronor (Vasakronan, 2016) 

4.3.10Thomas0Jäwert0
Jäwert arbetar som teknikenhetschef på Vasakronan och har varit anställd sedan 2002, där han 
har haft tjänsten som teknikenhetschef de senaste sex åren. Enligt Jäwert (personlig 
kommunikation 12-05-16) har en miljöinvesteringar två delar, miljö och ekonomi. Där Jäwert 
(2016)  menar att det är miljön som är den största aspekten av dem. Jäwert (2016) berättar att 
det finns många olika delar av en miljöinvestering där en helhet måste beaktas, allt ifrån vad 
för material som används till själva energieffektiviseringen.    
 
Jäwert (2016) berättar att Vasakronans hållbarhetstänk genomsyrar hela företaget, något som 
kommer från ledningen och VD:n. Där mål och strategier tas fram tillsammans med 
medarbetarna och bryts sedan ned så alla i företaget kan ta del av dem. När det kommer till 
miljöinvesteringar berättar Jäwert (2016) att det är deras drifttekniker, tekniska förvaltare och 
hela teknikteamet som arbetar mest med dem. De arbetar mycket med ett samband med 
ledningen där information och beslutsunderlag förmedlas uppåt. Det här leder till ett 
samarbete mellan alla nivåer, vilket gör det lättare att få igenom investeringarna. De arbetar 
även internt med miljöfrågor, där de granskar vad de kan göra bättre själva och hur deras egen 
miljöpåverkan ser ut. 
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Jäwert (2016) poängterar att ledningen är väldigt drivna och delaktiga i miljöarbetet. Ett 
exempel på detta kan vara då de förra året lyckades ta ner 50 % av deras fastigheter under 100 
kWh/m2 i genomsnitt i Göteborg. Vilket resulterade i att ledningen har som målsättning för i 
år att hela koncernen ska ha ett genomsnitt på 100 kWh/m2 på 50 % av alla deras fastigheter. 
Ledningen har även satt ut mål att alla fastigheter ska uppnå minst nivå guld efter 
certifieringssystemet LEED, där alla nybyggnationer ska sträva efter att nå nivå platina (se 
bilaga 4). 
 
Vid de flesta investeringsbeslut är det teknikenheterna som upptäcker avvikelser i fastigheten, 
kan vara att fastigheten har en högre energiförbrukning än standarden. Jäwert (2016) berättar 
att det alltid görs en internanalys först, där det även undersöks om det finns andra åtgärder att 
genomföra för att förbättra fastigheten. Om något går sönder i fastigheten ses det som 
underhåll att gå in och byta ut den mot en likvärdig komponent. Men då Vasakronan istället 
kollar över om de kan genomföra en förbättringsåtgärd på komponenten, ses det som en 
energiinvestering. Jäwert (2016) poängterar att det är viktigt med korta och enkla 
beslutsvägar, inte minst för utvecklingen och nyskapandet.  
 
Jäwert (2016) förklarar att de arbetar efter en LCC-kalkyl som underlag för deras 
investeringsbeslut, för att kunna jämföra olika alternativ. Sedan används en payoff-metod för 
att beräkna investeringens återbetalningstid. Ifall återbetalningstiden är under 10 år så 
genomförs investeringen direkt. Investeringar med en längre återbetalningstid än 10 år är 
något som måste diskuteras med ledning påpekar Jäwert (2016). Ett exempel på det här är 
deras val att investera i sollceller. Ledningen har satt upp som mål att Vasakronan ska bli 
ledande bland fastighetsföretag i Sverige, när det kommer till användning av sollceller. Trots 
att återbetalningstiden ligger utanför deras återbetalningskrav, ser ledningen ändå vinning i 
investeringen.  
 
Jäwert (2016) förklarar att det är många faktorer som spelar in när det kommer till 
miljöinvesteringar. Den ekonomiska faktor ligger som grund, dock är det är även andra 
faktorer som de tar hänsyn till på Vasakronan. Jäwert (2016) menar på att eftersom de är 
Sveriges största fastighetsägare så har de även ett socialt ansvar, där de arbetar efter en 
helhetsbild. De har bland annat investerat i laddplatser, vilket är en förutsättning för att fler 
människor använder sig utav elbilar. De har även investerat i cykelrum, vilket ska medföra att 
fler väljer cykeln som transportfordon. När det kommer till de krav som ställs på fastigheter 
från marknaden, menar Jäwert (2016) att man måste våga utmana dem. Då kraven från 
kunden ständigt ökar, är det något som måste beaktas. Jäwert (2016) menar på att de att 
dagens certifieringar inte alltid uppmärksammas av kunden, men om 5-8 år kommer 
miljöcertifiering vara en självklarhet och krav från kunden. Genom att genomföra 
miljöinvesteringar ökar de värdet på fastigheterna, lättare att attrahera kunder, bättre image 
samtidigt som de stärker sin position på marknaden. 
 
Inte heller Jäwert var bekant med begreppet reala optioner. Efter en kortare förklaring kan han 
konstatera att reala optioner används kontinuerligt i företaget, inte minst då de är vana att 
använda sig av pilotprojekt. Ifall projektet ser lovande ut förmedlas detta vidare ut i 
organisationen och om resultatet inte ser lovande ut läggs projektet ned.  
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5.0Analys0
 
I den här delen av rapporten skall den tidigare teorin kopplas ihop med den insamlade 
empirin, för att sedan analysera hur delarna stämmer överens med varandra. Analysen skall 
sedan resultera i kommande kapitel, rapportens resultat.  

5.10Miljöinvesteringar0
Andersson (2013) beskriver en miljöinvestering som en investering som görs för att uppnå 
miljöeffekter, antingen föreskrivna av myndigheter eller ett frivilligt initiativ från företag. Av 
den insamlade empirin kan det utläsas att samtliga företag genomför miljöinvesteringar i form 
av frivilliga initiativ. Sjögren (personlig kommunikation 09-05-16) förklarade att det har skett 
en stor förändring de senaste 10 åren, då kraven från kunden har ökats. Björling och de 
Hollanda (personlig kommunikation 03-05-16) nämner att det redan nu är många företag vars 
policy är att enbart driva sin verksamhet i miljöcertifierade fastigheter. Även Jäwert 
(personlig kommunikation 12-05-16) påpekar att kraven från kunden ständigt ökar, vilket 
leder till att kundens behov måste vara i fokus, för att fortsätta vara attraktiv på marknaden. 
Av de genomförda intervjuerna kan det utläsas att det inte är myndigheternas föreskrifter som 
är drivkraften för miljöinvesteringar, utan är istället kravet från kunderna. Det här kan 
återkopplas till fallstudien från Jensen (2007), där en av slutsatserna till drivkraften bakom en 
miljöinvestering var kundens krav.  
 
Begreppet miljöinvesteringar är brett och svårt att kvantifiera, då syftet med en 
miljöinvestering inte enbart handlar om att värna om miljön. Från teorin togs det fram att 
miljöinvesteringar kan delas in i två olika typer, direkta och integrerade investeringar 
(Andersson, 2013). Ur den insamlade empirin är det tydligt att fokus ligger på de integrerade 
investeringarna. Jacobsson och Jacobsson (1998) beskrev integrerade miljöinvesteringar som 
investeringar där miljöaspekten inte är i fokus, utan ses som en bonus. Empirin tyder på att 
miljöaspekten är i fokus, samt en stor del varför investeringarna genomförs, men det måste 
även vara ekonomiskt hållbart. Många av miljöinvesteringarna som genomförs är för att få en 
bättre prestanda i fastigheterna, samt att öka värdet på dem. Det genomförs även direkta 
miljöinvesteringar i form av valet att ha förnybara energikällor som samtliga företag använder 
sig av, men där de integrerade är i fokus.   
     
Reinhardt (1999 se Jensen 2007, s 10) menar att det inte bara är den ekonomiska faktorn som 
påverkar miljöinvesteringar. Han menar på att miljöinvesteringar leder till andra vinster som 
måste beaktas, så som ökad effektivitet, ökad efterfrågan, mindre risk för negativ image samt 
att det ökar företagets förmåga att locka till sig mer kvalificerad arbetskraft. Tas de här olika 
aspekterna med i beräkningarna kan en miljöinvestering bli mer lönsam, gällande de faktorer 
som inte är av ren ekonomisk karaktär. Det här är något som samtliga intervjupersoner kunde 
relatera till när det kommer till deras investeringsbeslut. Den ekonomiska faktorn ligger till 
grund för alla typer av investeringar i samtliga företag, där även faktorer som image samt 
framtida utfall togs hänsyn till.  

0
0
 
!
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5.20Styrning 
Definitionen av ekonomistyrning beskrevs tidigare i rapporten som organisationens förmåga 
att hushålla med sina resurser. För att detta skall uppnås krävs det en klar bild från ledningen 
över hur verksamheten ska bedrivas (Nilsson, Olve & Parment, 2010). Samtliga 
intervjupersoner som har deltagit i rapporten menar på att målen som tas fram görs i 
samarbete med ledningen och medarbetarna. Det här är något som instämmer med vad 
Nilsson, Olve och Parment (2010) menar på vara en god hushållning av företags resurser. 
Genom att informera och involvera medarbetarna, skapas ett starkare engagemang samt att 
ledningen kan styra medarbetarna mot målen.  
 
I den här rapporten har det valts att analysera företags styrning i form av den MCS-modellen 
som presenteras av Mali och Brown (2008). De föreslår fem olika huvudkategorier av 
styrning som företag kan använda sig av för att säkerställa att medarbetarna arbetar i linje 
med företagets mål och strategier. Nedan kopplas de fem olika huvudkategorier till den 
insamlade empirin. 
 
Planering- Planeringen bestämmer vilka mål och aktiviteter som ett företag har (Nilsson, 
Olve & Parment, 2010). Planeringen ska även underlätta för medarbetarna hur de ska gå 
tillväga för att uppnå målen (Mali & Brown, 2008). Vad som har visats sig av intervjuerna är 
att samtliga företag använder sig av planering i deras styrning. I Vasakronan finns det tydliga 
mål att deras fastigheter ska miljöcertifieras, samt att de ska bli ledande att använda sig av 
solceller bland fastighetsföretag i Sverige. Wallenstam använder sig utav femårsplaner där de 
har tydliga miljömål, så som att minska sina utsläpp och energianvändning. Eklandia har 
tydliga mål gällande energibesparingen samt mål för att initiera, driva och följa upp 
energiprojekt. Här visas ett tydligt samband mellan företagens mål och genomförda 
miljöinvesteringar.    
 
Cybernetisk styrning- Den cybernetiska styrningen syftar till att säkerhetsställa målen och 
ompröva dem löpande, kan antingen vara ett kontrollsystem eller ett informationssystem 
(Nilsson, Olve & Parment, 2010). Enligt Mali och Brown (2008) är det budgeten som ofta är 
grunden för de flesta organisationers MCS. Det här var något som inte framgick av de 
intervjuer som genomförts. Samtliga intervjupersoner uppgav att de inte arbetar efter en 
speciell budget gällande miljöinvesteringar, utan uppfylls de krav som finns så genomförs 
investeringen. Dock använder sig alla företag sig av cybernetisk styrning i form av att de 
ständigt kontrollerar deras fastigheter. Det här görs bland annat av driftopptimerare vars jobb 
är att kontrollera fastigheternas drift, samt att undersöka ifall det finns möjliga 
förbättringsåtgärder. Vilket leder till att företagen ständigt genomför förbättringar inom energi 
och miljö i deras fastigheter.     
 
Belöningar och bonusar- Enligt Mali och Brown (2008) används belöningar och bonusar för 
att motivera samt öka prestandan hos medarbetarna i företaget. Av det intervjuade 
respondenterna var det endast Eklandia som använder sig av denna typ av styrning. Där det 
finns ett bonussystem som hänger ihop med företagets mål och belönar både certifiering av 
fastigheter samt energibesparingen. De Hollanda och Björling (personlig kommunikation 03-
05-16) poängterar att det här inte är den största drivkraften, men det kan användas för att 
stärka motivationen bland medarbetarna.    
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Administrativ styrning- Syftet med den administrativa styrningen är att med hjälp av 
strukturer och procedurer påverka medarbetarnas beteende. Vilket inkluderar företagets 
ägarstyrning, struktur och policy. Det här är något som kan sammankopplas med respektive 
företags krav på miljöinvesteringar. Kraven som är satta från ledningen är i Wallenstam och 
Eklandias fall ett avkastningskrav på 8 % respektive 10 %. I Vasakronan arbetar de efter ett 
krav på en återbetalningstid, som inte får överstiga 10 år. I samband med avkastningskraven 
respektive återbetalningstiden ska även miljöinvesteringarna gå i linje med de miljö- och 
hållbarhetsmål som företagen har.  
 

Kulturstyrning- Mali & Brown (2008) menar på att kulturstyrning är hur ledningen 
kommunicerar ut deras värderingar och sociala normer till medarbetarna. De här påverkar i 
sin tur medarbetarnas beteende och arbete. Kulturstyrning är något som kunde ses i samtliga 
företag i form av deras tydliga miljömål. Målen ger medarbetarna en klar bild över vad 
ledningen anser vara viktigt, samt vad de vill att de ska arbete mot. Det här är något som går 
att koppla ihop med företag som arbetar efter en tydlig och klar planering samt en 
administrativ styrning.  

5.30Beräkningsmetoder000
Tidigare i rapporten har följande beräkningsmetoder tagits upp, nettonuvärdemetoden, 
internräntemetoden och payback- metoden. Där även begreppen reala optioner och LCC-
kalkyler tas upp. Vad som gick att utläsa från empirin, var att inga utav företagen som ingår i 
rapporten använder sig utav internräntemetoden i sina beräkningar. I Eklandias fall gavs det 
ingen förklaring till vilken typ av beräkningsmetoder de använde sig av. Nedan beskrivs de 
beräkningsmetoder som har berörts samt en koppling till den insamlade empirin.    

5.3.10Nettonuvärdemetoden0
Brealey, Myers och Allen (2014) förklarar att med nettonuvärdemetoden diskonteras alla 
framtida in- och utbetalningar med hjälp av en kalkylränta till en tidpunkt för investeringen 
för att få fram ett nuvärde av dem. Både Bellvik (personlig kommunikation 25-04-16), 
Björling och de Hollanda (personlig kommunikation 03-05-16) nämner i deras intervjuer att 
de arbetar med en metod där investeringen ställs mot den besparingen den medför. Där 
Bellvik (2016) berättar att de använder en typ av nettonuvärdemetod där kalkylräntan ska 
motsvara deras avkastningskrav på 8 %.  

5.3.20PaybackR0metoden 
Enligt Brealey, Myers och Allen (2014) är Payback-metoden den enklaste typen av 
invetseringskalkyler. Metoden tar fram tiden det tar att tjäna in den gjorda investeringen, med 
hjälp av de årliga inbetalningsöverskotten som investeringen ger. När det kommer till 
miljöinvesteringar kan inbetalningsöverskottet bland annat vara den besparing man får i form 
av minskad energianvändning. Av de intervjuade företagen var det endast Vasakronan som 
använde sig av payback-metoden (Jäwert, personlig kommunikation 12-05-16). Jäwert (2016) 
förklarade att deras miljöinvesteringar skall ha en återbetalningstid under 10 år. Som tidigare 
nämnts genomförs det även miljöinvesteringar med längre återbetalningstid, som deras 
solcellsinvestering.  
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5.3.30LCCRkalkyl0
Av de intervjuade var det enbart Jäwert (personlig kommunikation 12-05-16) från 
Vasakronan som nämnde att de arbetar med LCC-kalkyler som underlag för sina beräkningar. 
Där livscykelkostnaden används för att kunna jämföra olika alternativ, då bland annat 
mediakostnader och driftkostnader tas hänsyn till. Både Wallenstam och Eklandia nämnde i 
deras intervjuer att de tar hänsyn till livscykelkostnaderna men att det inte arbetar med några 
LCC-kalkyrler.!
5.3.40Reala0optioner0 
Reala optioner kan beskrivas som en möjlighet för företagen att modifiera sina olika projekt, 
vilket gör att de kan vara mer flexibla och beredda på framtida utfall (Brealey, Myers & 
Allen, 2014). Av de företag och respondenter som intervjuades var det ingen som var bekant 
eller kände till innebörden av begreppet reala optioner. Det kunde dock konstateras efter en 
kortare förklaring att samtliga använde sig utav det i någon form. 
 
Bellvik (personlig kommunikation 25-04-16) förklarade att de bygger efter miljöbyggnad 
silver, utan att certifiera sina fastigheter. Utan att vara medvetna om begreppet används ändå 
en variant av tillväxt/ expansionsoption. Ifall kraven från kunden samt ändring i lagstiftningen 
kräver miljöbyggnad silver behövs det ingen förändring i de befintliga fastigheterna, utan då 
krävs det endast en certifiering. 
 
Strandberg (personlig kommunikation 10-05-16) berättade att när det kommer till deras 
framtida investering i sollceller har optionen att vänta och lära används. Då 
skattelagstiftningen gällande solceller är osäker för tillfället har de valt att avvakta och 
genomföra ett pilotprojekt, för att sedan analysera resultatet.     
 
Björling och de Hollanda (personlig kommunikation 03-05-16) menade på att det tydligaste 
exemplet på reala optioner i Eklandia var deras certifiering av fastigheterna. Genom att 
certifiera fastigheterna får de möjlighet att nå ut till en bredare kundkrets, vilket är en 
tillväxt/expansionsoption.  
 
Jäwert (personlig kommunikation 12-05-16) konstaterar att reala optioner är något som 
används kontinuerligt i företaget, inte minst då de är vana av att genomföra pilotprojekt. Det 
ger dem optionen att minska eller överge ett projekt, ifall resultatet inte ser lovande ut. 
Samtidigt som dem har en expansionsmöjlighet, ifall resultatet ser lovande ut.  
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6.0Slutsats0
I detta sista kapitel kommer rapportens frågeställningar att besvaras och studiens resultat 
presenteras. Det kommer även att ges förslag på vidare forskning på det studerade ämnet.  

6.10Diskussion0
Den här studien har grundats på den problemdiskussion som presenterats i rapporten. I 
problemdiskussionen tas det upp tidigare forskning kring både hinder och förklaringar till 
varför inte miljöinvesteringar genomförs. Vad som kunde utläsas ifrån den tidigare 
forskningen var att brist på beräkningsunderlag kan vara en avgörande faktor till att 
miljöinvesteringar inte genomförs. Vad författarna kan konstatera efter de genomförda 
intervjuerna, var att det här inte var något problem hos de företag som intervjuerna har ägt 
rum hos. Analysen visar på att när det kommer till företagens beräkningsmetoder är de olika 
för respektive företag. Där beräkningsmetoder som LCC-kalkyler, payback-metoden och 
nettonuvärdemetoden används. Vad som är en gemensam faktor för företagen som deltagit i 
studien är deras helhetsperspektiv och beaktning på hela investeringens livslängd. Det här är 
något som författarna anser vara viktigare än vilka beräkningsmetoder som används vid en 
miljöinvestering.     
 
Analysen visar på att det är tydligt fokus på integrerade miljöinvesteringar där miljöaspekten 
är i fokus, men det måste även vara ekonomiskt hållbart. Den ekonomiska faktorn ligger till 
grund för alla typer av investeringar i samtliga företag, där även faktorer som image samt 
framtida utfall togs hänsyn till. Utifrån analysen går det att konstatera att samtliga 
respondenter ansåg att miljöinvesteringar är ett frivilligt initiativ som har skapats i form av 
ökade krav från kunden.   0
 
En avgörande faktor till varför miljöinvesteringar görs i Sveriges fastighetsbransch anser 
författarna vara styrningen i företag. Genom analysen kan slutsatsen dras att samtliga företag 
har tydliga miljömål som skall genomsyra hela företaget och vara en del av det vardagliga 
arbetet. Då målen tas fram i ett samarbete mellan ledningen och medarbetarna, skapas det ett 
engagemang och intresse kring miljöinvesteringar i hela företaget. Författarna anser att 
oavsett hur drivna medarbetarna är gällande arbetet kring miljöinvesteringar, måste stödet 
från ledningen finnas för att de ska genomföras. I rapporten valdes det att analysera 
företagens styrning med hjälp av en MCS-modell, vilken är framtagen av Mali och Brown 
(2008). Från analysen kan författarna konstatera att av de fem huvudkategorierna i MCS-
modellen så är planeringen och den administrativa styrningen avgörande om 
miljöinvesteringar genomförs. Författarna menar på att en tydlig planering i form av miljömål 
kan leda till att fler miljöinvesteringar genomförs. I samband med miljömålen finns det även 
krav från ledning som ska underlätta arbetet kring miljöinvesteringar, vilket kopplas till den 
administrativa styrningen. Ur analysen kan det utläsas att målen tas fram i samarbete mellan 
ledningen och medarbetarna, vilket skapar ett starkare engagemang och delaktighet. Finns det 
tydliga mål och krav från ledningen som visar vad de sätter värde på så genomsyrar det här 
företaget och dess medarbetare, på så sätt skapas en kulturstyrning. 

!
0
 
!
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6.20Svar0på0rapportens0frågeställningar0
!
Hur kan beräkningsmetoderna se ut för företag som genomför miljöinvesteringar? 
 

• När det kommer till beräkningsmetoder för företagen var det olika på respektive 
företag. De använde sig av payback-metoden, nettonuvärdemetoden samt LCC-
kalkyler. Den gemensamma faktorn som fanns hos företagen var deras långsiktiga 
tänk när det kom till miljöinvesteringar.  

 
Hur ser styrningen ut i de företag som genomför miljöinvesteringar? 
 

• I samtliga företag fanns det tydliga uppsatta mål och krav som medarbetarna skulle 
arbeta efter. Målen togs fram i samarbete mellan ledning och medarbetare, där målen 
bryts ner till individnivå för att alla ska veta hur de ska bidra till att uppnå dem. På det 
här sättet skapas det ett engagemang kring miljöinvestering som genomsyrar hela 
företaget, vilket leder till en stark kulturstyrning.  
 

Vilka faktorer kan påverka om en miljöinvestering genomförs? 
 

• Författarna har kommit fram till att det är tre avgörande faktorer som påverkar om en 
miljöinvestering genomförs. Först är det beräkningsmetoden, där företag måste kunna 
räkna hem sin investering.  Sedan är även kravet ifrån kunden en avgörande faktor, då 
kraven ständigt ökas i takt med en ökad miljömedvetenhet. Genom att genomföra 
miljöinvesteringar stärker företag sin position på marknaden samt förbättrar sin image. 
Till sist är det ledningen och dess styrning som påverkar om en miljöinvestering 
genomförs.  

 
Men varför sker det miljöinvesteringar i Sveriges fastighetsbransch? 
 
Som med alla investeringar krävs det någon form av beräkningsmetod där det ska redovisas 
om investeringen är lönsam, detsamma gäller för miljöinvesteringar. Den faktorn som har 
störst påverkan till om en miljöinvestering genomförs är enligt författarna ledningen och dess 
styrning. Det här är en faktor som har varit gemensam för alla företag som deltagit i studien 
där samtliga respondenter har påpekat att ledningen har en avgörande roll ifall 
miljöinvestering ska genomföras. Genom en tydlig styrning i form av planering och 
administrativ skapas det en stark kulturstyrning som genomsyrar företag och deras arbete med 
miljöinvesteringar. Där engagemanget och intresset kring miljöinvesteringar har sin grund i 
kundens ökade krav gällande miljön. Genom att möta kundens ökade krav i form av 
miljöinvesteringar kan företag stärka sin position på marknaden samt öka deras image.   
 
 
 
 
 
 
 
0
 
!



! 35!

6.30Förslag0på0vidare0forskning0
 
Då den här studien har visat att det är ledningen och dess styrning som har en avgörande roll 
ifall miljöinvesteringar genomförs, vore det intressant att undersöka om det finns fler faktorer 
som kan påverka miljöinvesteringar. Den vidare forskning som vore intressant att undersöka 
är vilka ekonomiska incitament som finns gällande miljöinvesteringar. 
 
Ett annat förslag till vidare forskning är att undersöka vilka beräkningsunderlag som företag 
använder sig av när det kommer till miljöinvesteringar. Då den här studien enbart visar vilka 
metoder respektive företag använder sig av, vore det intressant att se hur de olika metoderna 
används. 
 
0
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Bilaga01.0Intervjuguide 
!

1. Namn: 

Befattning: 

Företag: 

 

2. Får vi använda oss av ditt namn i studien? 

Hur länge har du jobbat i företaget? 

Berätta kort om företaget 

Hur ser du på miljöinvesteringar, vad är en miljöinvestering för er? 

 

3. Styrning 

Vad gör ledningen/företaget för att skapa ett engagemang för miljöinvesteringar? 

D Hur förmedlas informationen gällande miljöinvesteringar ifrån ledningen till 

medarbetarna? 

D Alternativt, hur förmedlar medarbetarna informationen gällande miljöinvesteringar 

till ledningen? 

Finns det några tydliga mål/strategier som företaget har gällande miljöinvesteringar? 

D Vad gör ledningen för att få de anställda att arbeta mot målen? 

D Fattar ledningen besluten angående mål och strategier gällande miljöinvesteringar 

eller är det ett samarbete med chefer och medarbetare? 

Finns det någon speciell budget gällande miljöinvesteringar? 

- Kan lönsamma miljöinvesteringar göra att budgeten utökas? 

Använder sig företaget av belöningar och bonusar? 

4. Investeringsbeslut/ miljöinvestering  

Hur är tankesättet och processen för er vid en möjlig miljöinvestering? 

Vad är syftet vid en miljöinvestering? 

-Kan det finnas fler än ett syfte med en miljöinvestering? 

Finns det andra faktorer som tas hänsyn till gällande miljöinvesteringar kontra 

”vanliga” investeringar? 

D Ser investeringsbeslutet detsamma ut gällande miljöinvesteringar kontra ”vanliga” 

investeringar? 
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Vad använder ni er av för beräkningsmetoder gällande miljöinvesteringar, skiljer det 

sig ifrån en ”vanlig” investering? NPV, IRR, Pay-Back 

D Varför använder ni er av den/dem metoderna? 

D Finns något annat som påverkar era investeringsbeslut? T ex. politiska incitament ( 

så som miljömål, lagar, skatter, märkning), image  

Vad har ni för avkastningskrav? Skiljer de sig ifrån olika projekt? 

Tas det hänsyn till livscykelkostnader vid era beslut? (övervägs en minskad 

driftkostnad i beslutet?) 

5. Reala Optioner 

Vet du vad begreppet reala optioner betyder? Om inte, förklara! 

Är det här något ni arbetar med i ert företag? 

 

 

Finns det någon person i företaget som du tycker skulle kunna hjälpa oss att uppnå 

syftet med vår rapport? 
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Bilaga02.0Betygskriterier0för0Miljöbyggnader0nyproduktion 

(Sweden green buildning council, 2014a) 

 

 

           

    Sammanfattning av bedömningskriterier för nyproducerad byggnad, Miljöbyggnad 2.2, 141001 vers 141104 

 
Miljöbyggnad version 2.2, 141001, vers 141104 
Sammanfattning av betygskriterier för nyproducerade byggnader  
Om det skulle finnas skillnader mellan olika dokument så är det kriterierna i manualen och svar från tekniska rådet som gäller. 

 
 

Indikator BRONS SILVER GULD Kommentarer och tips 

1  
Energian-
vändning 

Alla byggnader ≤ BBR ≤ 75 % av BBR ≤ 65 % av BBR Ingen skillnad mellan el-
värmda och icke-elvärmda 
byggnader. 
 

Handels- och lo-
kalbyggnader 
med hall där 
mycket spillenergi 
genereras 

Energianvändning vid referensdrift ≤ BBR Energianvändning ≤ 75% av BBR 
Energitekniska egenskaper hos byggnad med installationer 
är ej sämre BRONS 
Energirutiner ska finnas. 

Energianvändning ≤ 50% av BBR 
Energitekniska egenskaper hos byggnad med in-
stallationer är ej sämre BRONS 
Energirutiner ska finnas. 

2  
Värmeeffekt-
behov 

W/m2Atemp I II III I II III I II III Nytt för 2.2 är att betygskrite-
rierna har justerats efter var i 
landet som byggnaden lig-
ger. 

Ej elvärmda  ≤ 84 ≤ 72 ≤ 60 ≤ 56 ≤ 48 ≤ 40 ≤ 34 ≤ 29 ≤ 25 

Elvärmda  ≤ 56 ≤ 48 ≤ 40 ≤ 42 ≤ 36 ≤ 30 ≤ 28 ≤ 24 ≤ 20 

3  
Solvärmelast 

Lokaler SVL < 48 W/m2golv SVL < 43 W/m2golv SVL < 32 W/m2golv  

Bostäder SVL < 38 W/m2golv SVL < 29 W/m2golv SVL < 18 W/m2golv 

4  
Energislag 

Bostäder  
Lokaler 

> 50 % av byggnadens energibehov hör till Miljökatego-
rierna 1, 2 och 3. 

> 10 % av byggnadens energibehov hör till Miljökategori 1 
och < 25 % Miljökategori 4 
Alternativt: > 50 % hör till Miljökategori 2 och < 25 % Miljö-
kategori 4. 

> 20 % av byggnadens energibehov hör till Miljöka-
tegori 1 och < 20 % vardera Miljökategori 3 och 4 
Alternativt > 50 % hör till Miljökategori 2 och < 20 % 
till Miljökategori 3 och 4. 

Gör fjärrvärmeleverantörer 
uppmärksamma på att upp-
gifterna om bränsleslag i be-
tygsverktyget kan uppdate-
ras. 

5  
Ljudmiljö 

Bostäder  
Lokaler 

Ljudklass C på de fyra bedömda ljudparametrarna enligt 
SS 25267 eller SS 25268. 

Minst två av de fyra bedömda ljudparametrarna i SS 25267 
eller SS 25268 ska uppfylla ljudklass B eller högre.  
Övriga bedömda till minst ljudklass C. 

Minst ljudklass B på alla de bedömda ljudparamet-
rarna enligt SS 25267 eller SS 25268. 
Godkänt enkätresultat 

Ingen ändring: Bedömningen 
i MB omfattar stegljud, luft-
ljud, ljud utifrån och från in-
stallationer, inte efterklangs-
tid.  

6  
Radon 

Bostäder  
Lokaler 

≤ 200 Bq/m3 ≤ 100 Bq/m3 ≤ 50 Bq/m3 Om konstruktionen utformas 
”radonsäker” är det inte nöd-
vändigt att mäta radonhalten 
i marken. 

7  
Ventilations-
standard 

Lokaler Uteluftsflöde ≥ 7 l/s,person + 0,35 l/s,m2golv eller enligt 
råd i AFS 2009:2  

BRONS + 
Möjlighet till forcering av ventilationsflöde i mötesrum, kon-
ferensrum, samlingssalar eller motsvarande med varie-
rande belastning.  
Ofta benämnt ”CAV-system med möjlighet till forcering i en-
staka vistelserum”. Manuell styrning accepteras. 

BRONS + 
Automatiskt behovsstyrt av ventilationsflöde i vistel-
serum med varierande belastning.  
Ofta benämnt ”VAV-system”.  
Godkänt enkätresultat eller egendeklaration. 

Betygskriterierna är inte änd-
rade men är tydligare förkla-
rade. 

Bostäder  Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s,m2 golv  BRONS + 
Möjlighet till forcering av frånluftsflöde i kök enligt BFS 
1998:38. Kolfilterfläkt är inte accepterat som alternativ. 

SILVER + 
Frånluftsflöde i bad-, dusch- eller tvättrum enligt 
BFS 1998:38. 
Godkänt enkätresultat 

 

8  
Kvävedioxid 

Bostäder  
Lokaler 

> 40 µg/m3   ≤ 40 µg/m3 ≤ 20 µg/m3 
Alternativt: Byggnad utanför tätort om avståndet till 
kraftigt trafikerade vägar (fler än 10 000 for-
don/dygn) är större än 250 m. 

Förtydligat att det inte är 
nödvändigt att mäta kvävedi-
oxidhalten vid verifiering om 
BRONS söks. 

           

    Sammanfattning av bedömningskriterier för nyproducerad byggnad, Miljöbyggnad 2.2, 141001 vers 141104 

Indikator BRONS SILVER GULD Kommentarer och tips 

9  
Fuktsäkerhet 

Bostäder  

Lokaler 

Byggnaden är fuktsäkerhetsprojekterad och utförd enligt 

BBR avsnitt 6:5, dvs fuktkritiska konstruktioner är identi-

fierade och dokumenterade, kontrollplaner finns och ut-

förandet dokumenteras. 

BRONS + 

Aktuella branschregler följs för utförande av våtrum.  

Fuktsäkerhetsprojektering enligt ByggaF eller motsvarande. 

Fuktmätningar i betong utförs enligt RBK (Rådet för Bygg-

Kompetens) 

SILVER + 

Krav på diplomerad fuktsakkunnig (beställarens ex-

pert) och en fuktsäkerhetsansvarig (entreprenörens 

expert). 

I småhus krävs en fuktsäkerhetsansvarig (entrepre-

nörens expert) 

Godkänt enkätresultat 

 

10  
Termiskt kli-
mat vinter 

Alla byggnader PPD ≤ 20 %. PPD ≤ 15 %  PPD ≤ 10 %         Godkänt enkätresultat.  

Småhus TF < 0,4 

Värmekälla under fönster eller skydd mot kallras, dvs 

lufthastigheten < 0,15 m/s  

TF < 0,3 

Värmekälla under fönster eller skydd mot kallras, dvs luft-

hastigheten < 0,15 m/s 

PPD ≤ 10 % visad med datorsimulering  

Godkänt enkätresultat. 

 

11  
Termiskt kli-
mat sommar 

Alla bostäder  

Lokaler 

PPD ≤ 20 %  

Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 

PPD ≤ 15 %  

Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 

PPD ≤ 10 % 

Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 

Godkänt enkätresultat. 

 

Småhus  

Flerbostadshus 

SVF < 0,048 

Öppningsbara fönster 

SVF < 0,036 

Öppningsbara fönster 

SVF < 0,025 

Öppningsbara fönster 

Godkänt enkätresultat. 

Nytt för 2.2 är att den förenk-

lade metoden kan användas 

i skolor. 

Skolor SVF < 0,06 

Öppningsbara fönster 

SVF < 0,054 

Öppningsbara fönster 

PPD ≤ 10 % 

Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 

Godkänt enkätresultat. 

12  
Dagsljus  

Bostäder  

Lokaler 

Dagsljusfaktor > 1,0 %  Dagsljusfaktor ≥ 1,2 %  Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % visad med datorsimulering. 

Godkänt enkätresultat. 

 

Bostäder AF ≥ 10 % AF ≥ 15 % Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % visad med datorsimulering. 

Godkänt enkätresultat. 

Accepterat att använda AF-

metoden i fler fall än tidigare, 

se manualen. 
Handelsbyggna-

der 

Lokalbyggnader 

och arbetsplatser 

i hall 

I försäljningsutrymme eller hall med arbetsplatser är  

• DF ≥ 1,0 % eller utblicksarean ≥ 40 %  

eller  
• så är DF ≥ 1,0 % i tillhörande pausrum  

Resten av byggnaden bedöms enligt kriterier för ”Lokal-

byggnad”. 

I försäljningsutrymme eller hall med arbetsplatser är  

• DF ≥ 1,2% eller utblicksarean ≥ 50 %  

eller  
• så är DF ≥ 1,2 % i tillhörande pausrum och det ligger i 

nära anslutning till försäljningsutrymmet eller hall  

Resten av byggnaden bedöms som ”Lokalbyggnad”. 

I försäljningsutrymme eller hall med arbetsplatser  

är  

• DF ≥ 1,2 % eller utblicksarean ≥ 50 %  

och  

• DF ≥ 1,2 % i tillhörande pausrum 

Resten av byggnaden bedöms som ”Lokalbyggnad” 

Godkänt resultat från enkät eller egendeklaration. 

13  
Legionella 

Flerbostadshus  

Lokaler 

Temperatur på stillastående tappvarmvatten i t ex bere-

dare och ackumulatortankar ≥ 60˚C. 

Gemensam rörledning till flera duschplatser där tempera-

turen är högst 38°C ska inte vara längre än 5 meter.  

Handdukstorkar och andra värmare är inte kopplade på 

vvc-ledningen. 

Proppade ledningar ska vara så korta att temperaturen på 

stillastående vatten ≥ 50°C. 

BRONS +  

Riskvärdering genomförs med avseende på tillväxt och sprid-

ning av legionella i äldre- och gruppboende, hotell, sporthal-

lar, simhallar, sjukhus. Erforderliga åtgärder genomförs som 

minskar legionellarisken. 

Legionellaskydd enligt "Branschregler Säker Vatteninstallat-

ion". 

SILVER +  

Termometrar monteras på utgående varmvatten 

och på returen i varje vvc-krets.  

Instruktioner ska finnas för regelbundna kontroller 

av vv- och vvc-temperatur i äldre- och gruppbo-

ende, hotell, sporthallar, simhallar, sjukhus och fler-

bostadshus. 

För SILVER är det enligt 2.2 

inte nödvändigt att genom-

föra en riskvärdering i flerbo-

stadshus. 

Småhus - Temperaturen på stillastående tappvarmvatten i t ex bere-

dare och ackumulatortankar ≥ 60˚C. 

SILVER+ 

Legionellaskydd enligt "Säker Vatten”. 

 

14  
Dokumentat-
ion av bygg-
varor 

Bostäder  

Lokaler 

En byggnadsrelaterad loggbok upprättas med informat-

ion om byggvaror i produktkategorier E, F, G, H, I, J, K, 

L, M, N och Z enligt BSAB 96. 

Loggboken ska minst innehålla uppgifter om typ av 

byggvara, varunamn, tillverkare, innehållsdeklaration 

och årtal för dess upprättande. 

BRONS+  

Loggboken är digital och administreras på företagsnivå hos 

fastighetsägaren. 

SILVER+  

Loggboken innehåller information om byggvarornas 

placering och ungefärliga mängd i byggnaden. 

Observera att inga VVS- eller 

elbyggvaror ingår i bedöm-

ningen. 

15  
Utfasning av 
farliga ämnen 

Bostäder  

Lokaler 

Dokumentation saknas. Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekommer endast 

i mindre omfattning i loggbokens byggvaror, dessa är doku-

menterade i en avvikelselista. 

Utfasningsämnen enligt KEMI:s kriterier förekom-

mer inte i de dokumenterade byggvarorna i loggbo-

ken. 

Observera att inga VVS- eller 

elbyggvaror ingår i bedöm-

ningen. 
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Bilaga03.0Betygskriterier0för0Miljöbyggnader0befintliga0
 (Sweden green buildning council, 2014b). 

  

          Sammanfattning av bedömningskriterier för befintliga byggnader, Miljöbyggnad 2.2, 141001, vers 141104 

Indikator BRONS SILVER GULD Kommentarer och tips  
7 forts Småhus Uteluftsventiler i vistelserum om S- eller F-system. 

Frånluftsdon i kök, våtrum och WC. Drift- och 
skötselinstruktioner vid F- eller FTX-ventilation. 

BRONS + Möjlighet till forcering vid spis, vid S-system 
accepteras kolfilterfläkt. Möjlighet att rensa kanalerna. 

SILVER + Mätningar visar minst 0,5 oms/h.  
Godkänt resultat från egendeklaration 

8  
Kvävedioxid 

Bostäder  
Lokaler 

> 40 µg/m3   ≤ 40 µg/m3  ≤ 20 µg/m3 

Alternativt: Byggnad utanför tätort, med avståndet till 
kraftigt trafikerade vägar (fler än 10 000 fordon/dygn) 
vara större än 250 m. 

Mätning är ej nödvändig för 
BRONS 

9  
Fuktsäker-
het  

Bostäder  
Lokaler 

Inga fukt- eller vattenskador förekommer. BRONS +  
Konstruktioner bedöms vara väl genomförda med bety-
dande kvarvarande teknisk livslängd. 

SILVER +  
Dokumenterat väl utförda våtrum. 
Godkänt enkätresultat. 

 

10  
Termiskt kli-
mat vinter 

Bostäder  
Lokaler 

PPD ≤ 20 % PPD ≤ 15 % PPD ≤ 10 % 
Godkänt enkätresultat. 

Accepterat att använda den en-
klare TF-metoden för alla typer av 
lokalbyggnader.  

Bostäder TF < 0,4 
Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd 
mot kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s  

TF < 0,3 
Värmekälla under fönster eller redovisning av skydd mot 
kallras, dvs lufthastigheten < 0,15 m/s 

SILVER +  
Godkänt enkätresultat. 

Lokaler TF < 0,45 
Värmekälla under fönster eller skydd mot kallras, 
dvs lufthastigheten < 0,15 m/s. 

TF < 0,35 
Värmekälla under fönster eller skydd mot kallras, dvs 
lufthastigheten < 0,15 m/s. 

SILVER + 
Godkänt enkätresultat. 

11  
Termiskt kli-
mat sommar 

Bostäder  
Lokaler 

PPD ≤ 20 %  
Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 

PPD ≤ 15 %. 
Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 

PPD ≤ 10 %. 
Öppningsbara fönster i bostäder och skolor. 
Godkänt enkätresultat. 

 

Bostäder SVF < 0,048 
Öppningsbara fönster 

SVF < 0,036 
Öppningsbara fönster 

BRONS + komfortkyla 
Godkänt enkätresultat. 

Lokaler SVF < 0,06 
Öppningsbara fönster i skolor. 

SVF < 0,054 
Öppningsbara fönster i skolor. 

BRONS+ komfortkyla 
Godkänt enkätresultat. 

12  
Dagsljus  

Bostäder  
Lokaler 

Dagsljusfaktor ≥ 1,0 %  Dagsljusfaktor ≥ 1,2 %  Dagsljusfaktor ≥ 1,2 % visad med datorsimulering 
Godkänt enkätresultat.. 

Accepterat att använda AF-meto-
den även i lokalbyggnader, se 
manualen 

Handelsbyggnader 

Lokalbyggnader ar-
betsplatser i hall 

I försäljningsutrymme eller hall med arbetsplatser är  
• DF ≥ 1,0 % eller utblicksarean ≥ 40 %  
eller  
• så är DF ≥ 1,0 % i tillhörande pausrum  

Resten av byggnaden bedöms enligt kriterier för 
”Lokalbyggnad”. 

I försäljningsutrymme eller hall med arbetsplatser är  
• DF ≥ 1,2% eller utblicksarean ≥ 50 %  
eller  
• så är DF ≥ 1,2 % i tillhörande pausrum och det ligger i 

nära anslutning till försäljningsutrymmet eller hall  

Resten av byggnaden bedöms som ”Lokalbyggnad”. 

I försäljningsutrymme eller hall med arbetsplatser  är  
• DF ≥ 1,2 % eller utblicksarean ≥ 50 %  
och  
• DF ≥ 1,2 % i tillhörande pausrum 

Resten av byggnaden bedöms som ”Lokalbyggnad” 

Godkänt resultat från enkät eller egendeklaration. 

Bostäder  
Lokaler 

AF ≥ 10 % AF ≥ 15 %  

Handelsbyggnader  
Lokalbyggnad med 
arbetsplatser i hall 

I raden ovan ersätts DF ≥ 1.0 % med AF ≥ 10 %   I raden ovan ersätts DF ≥ 1.2 % med AF ≥ 15 %.  SILVER +  
Godkänt resultat från enkät eller egendeklaration. 

13  
Legionella 

Bostäder  
Lokaler 

Varmvattentemperaturen ≥ 50 ºC efter 30 sekun-
ders tappning. 

BRONS + 
Kall- och varmvattenledningar i samma schakt är isole-
rade. Varmvattentemperatur ≥ 50°C efter varmvattenbere-
dare eller värmeväxlare. 

SILVER + 
Inga kallvattenledningar är förlagda i bjälklag med 
golvvärme. Inte heller i väggar eller i bjälklag till rum 
som är varmare än 24°C som t ex bastu. 

 

16  
Sanering av 
farliga äm-
nen 

Bostäder  
Lokaler 

Lagstiftning gällande förekomst och inventering av 
ämnen med miljö- och hälsorisk uppfylls. Inkapslad 
asbest/asbestfibrer fast bundna i material finns i 
byggnaden enligt inventering. 

BRONS + 
Ozonnedbrytande ämnen (freoner), asbest och PCB 
(även småhus) har inventerats och har inte påträffats, el-
ler har sanerats. 

SILVER  
Kadmium, bly, radioaktiva isotoper, kvicksilver samt 
impregnerat virke har inventerats och har inte påträf-
fats, eller har sanerats. 

 

 

 

          Sammanfattning av bedömningskriterier för befintliga byggnader, Miljöbyggnad 2.2, 141001, vers 141104 

Miljöbyggnad version 2.2, 141001, vers 141104 
Sammanfattning av betygskriterier för befintliga byggnader 
Om det skulle finnas skillnader mellan olika dokument så är det kriterierna i manualen och svar från tekniska rådet som gäller.   
 

Indikator BRONS SILVER GULD Kommentarer och tips  

1  
Energian-
vändning 

Alla byggnader Energiklass E dvs 1,8 x BBR Energiklass D dvs 1,35 x BBR Energiklass C dvs BBR eller bättre Energiklass E innebär att byggnaden 
tillhör de 50% bästa i sitt slag, D 25% 
och C 10% enligt Boverket. Handelsbyggnader  Energianvändningen (EP) i handelsbyggnader för 

livsmedel och köpcentrum < 1.9 x BBR  
Energianvändningen (EP) i övriga handelsbyggna-
der < 1.3 x BBR  
Energirutiner ska finnas 

Energianvändningen (EP) i handelsbyggnader för livs-
medel och köpcentrum < 1.5 x BBR  
Energianvändningen (EP) i övriga handelsbyggnader 
< 1.2 x BBR  
Energirutiner ska finnas 

Energianvändningen (EP) är < 1.2 x BBR  
Energirutiner ska finnas 

2  
Värmeeffekt 

Bostäder  
Lokaler  

I II III I II III I II III  

≤ 98 ≤ 84 ≤ 70 W/m2Atemp ≤ 63 ≤ 54 ≤ 45 W/m2Atemp ≤ 42 ≤ 36 ≤ 30 W/m2Atemp 

3  
Solvärme-
last 

Lokaler  SVL < 48 W/m2golv SVL < 43 W/m2golv SVL < 32 W/m2golv  
Bostäder SVL < 38 W/m2golv SVL < 29 W/m2golv SVL < 18 W/m2golv 

4  
Energislag 

Bostäder  
Lokaler 

> 50 % av byggnadens energibehov hör till Miljöka-
tegorierna 1, 2 och 3. 

> 10 % av byggnadens energibehov hör till Miljökategori 
1 och < 25 % Miljökategori 4. 
Alternativt: > 50 % hör till Miljökategori 2 och < 25 % Mil-
jökategori 4. 

> 20 % av byggnadens energibehov hör till Miljökate-
gori 1 och < 20 % vardera Miljökategori 3 och 4. 
Alternativt > 50 % hör till Miljökategori 2 och < 20 % till 
Miljökategori 3 och 4. 

Gör fjärrvärmeleverantörer upp-
märksamma på att uppgifterna 
om deras bränsleslag i betygs-
verktyget kan uppdateras. 

5  
Ljudmiljö 

Bostäder  
Lokaler 

Ljudklass C på de fyra bedömda ljudparametrarna 
enligt SS 25267 eller SS 25268. 

Minst två av de bedömda ljudparametrarna i SS 25267 
eller SS 25268 ska uppfylla ljudklass B eller högre.  
Övriga bedömda ljudparametrar är minst ljudklass C. 

Minst ljudklass B på de fyra bedömda ljudparamet-
rarna enligt SS 25267 eller SS 25268. 
Godkänt enkätresultat 

I Miljöbyggnad bedöms stegljud, 
luftljud, ljud från installationer och 
ljud utifrån – ej efterklangstid 

Bostäder  
Lokaler 

Med stängda fönster hörs trafikljud svagt även när 
det är andra ljud i rummet. 
När det är tyst i rummet hörs trafikljud men man be-
höver inte höja rösten vid normalt samtal (stängda 
fönster). 
När det är tyst i rummet hörs installationsljud tydligt 
om man lyssnar efter det. 
Lokaler: Man märker när ventilationen stängs av på 
kvällen. 

Med stängda fönster hörs trafikljud enbart när det i övrigt 
är tyst i rummet. 
När det är tyst i rummet hörs installationsljud mycket 
svagt om man lyssnar efter det. 
Svagt ljud hörs vid normal samtalston från angränsande 
rum men innehållet i samtalet går ej att uppfatta. 
Svagt ljud hörs ovanför rummet vid flytt av möbler och 
från personer med hårda klackar.  
Lokaler: Man hör knappt att ventilationen stängs av på 
kvällen. 

SILVER + 
Godkänt enkätresultat 

Ändrat i 2.2: För GULD har kravet 
på trafikljud tagits bort.  

Handelsbyggnader 
Lokalbyggnader 
med hall  

Ljudmiljön bedöms som ACCEPTABEL på stadig-
varande arbetsplatser och/eller i pausrum vad gäller 
de förhållanden som fastighetsägaren kan påverka.  

Ljudmiljön bedöms som BRA på stadigvarande arbets-
platser i hallen och/eller i pausrum vad gäller de förhål-
landen som fastighetsägaren kan påverka. 

Ljudmiljön bedöms som MYCKET BRA på stadigva-
rande arbetsplatser och/eller i pausrum vad gäller de 
förhållanden som fastighetsägaren kan påverka. 
Godkänt enkätresultat eller egendeklaration 

6  
Radon 

Bostäder  
Lokaler 

≤ 200 Bq/m3 ≤ 100 Bq/m3 ≤ 50 Bq/m3 
 

7  
Ventilations-
standard, se 
nästa sida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lokaler Godkänd OVK Godkänd OVK + 
Uteluftsflöde ≥ 7 l/s,person + 0,35 l/s,m2golv eller enligt 
råd i AFS 2009:2 

SILVER  
Goda vädrings- eller forceringsmöjligheter.  
Godkänt enkätresultat. 

 

Vårdlokaler Godkänd OVK Godkänd OVK + 
Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s per m2 golvarea + ≥ 7 l/s, person 
eller luftflöden enligt AFS 2009:2 eller högre egna krav.  

SILVER + Goda vädrings- eller forceringsmöjligheter 
där så är tillåtet. 
Godkänt resultat från enkät eller mätning. 

Handelsbyggnader  
Lokalbyggnader 
med hall 

Godkänd OVK Godkänd OVK + 
Uteluftsflöde ≥ 0,35 l/s per m2 golvarea + ≥ 7 l/s, person 
eller luftflöden enligt AFS 2009:2  

SILVER + 
Automatiskt behovsstyrd ventilation i utrymmen med 
stor varierande belastning. 
Godkänt resultat från enkät eller egendeklaration. 

Flerbostadshus  Godkänd OVK Godkänd OVK +   
Möjlighet att öppna fönster i alla rum. Möjlighet till force-
ring vid spis, vid självdrag accepteras kolfilterfläkt för 
matos. 

Godkänt enkätresultat 
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Bilaga04.0Förklaring0av0LEED 
 
LEED är ett certifieringssystem som tillämpas världen över och går efter internationell 
standard. Där bedömningar görs inom områdena närmiljö, vattenanvändning, 
energianvändning, material samt inomhusklimat. Där det även kan ges bonuspoäng för 
innovation i projekt och regionala hänsynstagande. Poängen räknas sedan ihop och avgör 
sedan vilken typ av certifiering som ges (Sweden Green Buildning Council, 2016c). Den 
maximala poängen som kan tilldelas är 100 poäng plus eventuella bonuspoäng (Sweden 
Green Buildning Council, 2016d)   

 

Krav på de olika betygskriterierna (US Green Buildning Council, 2016): 

 
LEED Certified:  40-49 Poäng 
LEED Silver:  50-59 Poäng 
LEED Gold:  60-79 Poäng 
LEED Platinum:  80 +   Poäng  
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