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Förord 
Föreliggande rapport är en delrapport från Formas-IQ projektet Gröna fastigheter och 
potentiella mervärden för fastighetsägare och lokalhyresgäster som pågår under 2012-2015. 
Projektet leds av Docent Tove Malmqvist, vid avdelningen för Miljöstrategisk analys, KTH. 
Implementeringsledare för projektet är Helene Wintzell, HWz Miljö & Ledarskap AB. En stor 
del av arbetet i projektet görs av Nils Brown, doktorand vid avdelningen för miljöstrategisk 
analys. Syftet med projektet är att för första gången i Sverige göra en mer systematisk studie 
av potentiella mervärden av miljöcertifiering/speciella miljösatsningar för såväl 
fastighetsägare som lokalhyresgäster i en svensk kontext. Projektet finansieras av Formas och 
ett antal projektpartners. Dessa är Jernhusen, Vasakronan, Landstingsfastigheter Dalarna, 
Fabege, Fastighetsägarna i Stockholm, Akademiska hus, NCC, Schibsted och Sweden Green 
Building Council.  

Föreliggande rapport redovisar resultat från den första delstudien i projektet, en enkätstudie av 
hur fastighetsägare till miljöcertifierade lokalfastigheter i Sverige upplever olika mervärden 
av certifieringen. I denna studie har Magnus Bonde, doktorand på Bygg- och 
fastighetsekonomi, KTH också medverkat i utveckling av och analys av den enkät som ligger 
till grund för studien. Kommande delstudier i projektet utgörs framför allt av intervjuer med 
fastighetsägare, enkätstudie respektive intervjuer av hyresgäster i lokalfastigheter samt en 
intervjustudie kring förväntade mervärden av arbete med stadsdelscertifiering. Projektet 
avslutas med en syntes av delstudierna och utveckling av rekommendationer för 
fastighetsägare.  
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Sammanfattning 
Miljöcertifiering av byggnader i nuvarande form har pågått internationellt sedan 1990-talet. I 
Sverige grundades det nationella oberoende certifieringsorganet Sweden Green Building 
Council (SGBC) 2009. 2010 certifierades det första byggprojektet enligt det svenska 
miljöcertifieringsverktyget Miljöbyggnad och efterfrågan är i skrivande stund mycket stor. 
Användningen av de mer internationellt kända certifieringssystemen Leadership in Energy 
and Environmental Design (LEED) och Building Research Energy and Environmental 
Assessment Method (BREEAM) ökar också i Sverige.   

Vid sidan av själva miljöcertifieringen har intresset också ökat under det senaste decenniet för 
hur miljöcertifiering skapar värde (eller mervärde). Forskningen om detta kan delas in i 3 
områden:  

För det första, omfattande statistiska studier om försäljningspris och hyresintäkter som jämför 
miljöcertifierade med likvärdiga icke-miljöcertifierade amerikanska kontorslokaler. Beroende 
på studie och typ av certifiering varierar hyrespremien för en miljöcertifierad byggnad enligt 
dessa studier mellan en icke-signifikant skillnad och 18 procent. Samma siffra för 
försäljningspriser varierar mellan icke-signifikant och 29 procent. 

För det andra, förklarar vissa forskningsstudier sambandet mellan hållbarhetsaspekter i 
byggnader och fastighetsvärderingsmetoder. Exempel på sådana kopplingar är reducerade 
energikostnader genom energieffektivitet i byggnaden, minskade underhållskostnader genom 
att använda miljöanpassade byggmaterial och minskade vakanser på grund av bättre termisk 
komfort.  

Slutligen förekommer också ett antal opinionsundersökningar, mest i form av enkäter som 
vänder sig till fastighetsägare, - investerare och hyresgäster (oftast i separata undersökningar) 
om upplevda/förväntade mervärden av ”gröna” byggnader. Slutsatsen från dessa 
undersökningar är att de flesta tillfrågade är mycket positivt inställda till hållbarhet generellt 
vad gäller deras respektive fastigheter och hyreslokaler.  

Syftet med detta arbete har varit att visa hur ägare till miljöcertifierade lokalbyggnader i 
Sverige upplever mervärden från miljöcertifiering och miljösatsningar. Följande 
frågeställningar har legat till grund för studien: 

 
- Upplever fastighetsägare mervärden direkt ekonomiskt (dvs. via ändrade inkomster eller 

kostnader för den klassade byggnaden vid uthyrning eller försäljning/inköp) eller indirekt 
(dvs. genom stärkt varumärke, fördelar i kontakt med olika aktörer i byggprocessen, osv.)? 

- Upplever fastighetsägare att mervärden av miljöcertifiering och miljösatsningar kommer att 
öka under närmaste året (dvs. kortsiktigt) eller under närmaste åren (dvs. långsiktigt)?   

- Ger vissa miljösatsningar större mervärde än andra? 
- Hur varierar upplevelse av mervärden med följande variabler:  

o Certifiering av nybyggnation/större ombyggnad eller befintlig byggnad? 
o Typ av certifiering? 
o Nivå för certifiering? 
o Om byggnaden befinner sig i en storstad eller icke-storstad? 
o Ägartyp? 
o Byggnadens huvudverksamhet? 

En enkät skickades till fastighetsägare via e-post.  Målgruppen identifierades som 
fastighetsägarna till samtliga lokalbyggnader i Sverige med miljöcertifieringarna 
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Miljöbyggnad, LEED eller BREEAM. Ett urval av svenska lokalbyggnader med EU:s Green 
Building-märkning (hädanefter kallat EUGB) identifierades också. Totalt mejlades enkäten 
till fastighetsägare för 65 byggnader. Av dessa inkom svar för 31 byggnader vilket skall ses 
som en god svarsfrekvens för liknande enkätundersökningar.  

Bland direkta mervärden på kostnadssidan är det enligt enkätsvaren minskade energikostnader 
som är tydligast. För övriga kostnadsposter gällande direkta ekonomiska mervärden ses 
miljöcertifieringen överlag antingen medföra ”ingen märkbar skillnad” eller en positiv 
påverkan – dvs. drift- och underhållskostnader samt renoverings- och ombyggnadskostnader. 
Kontentan från detta är att fastighetsägarna ser att kvalitén hos den miljöcertifierade 
byggnaden är högre jämfört med en icke-miljöcertifierad.   

Vad gäller anpassningskostnader för hyresgäster och produktionskostnader upplevs 
miljöcertifiering medföra högre kostnader av de flesta svarande. Detta verkar bero på samma 
orsak, att det kostar mer att uppnå de krav som ställts av miljöcertifieringen och den ökade 
kvalitén som den medför. Samtidigt är de byggnaderna som fastighetsägarna svarat för i 
enkäten ofta det första objektet de har miljöcertifierat vilket kan tala för att kostnaderna 
minskar på sikt. 

Gällande hyresnivån och vakansgraden på intäktssidan upplevs miljöcertifieringen medföra 
”ingen märkbar skillnad” på kort sikt jämfört med att fler svarande tror på en positiv effekt på 
lång sikt. Utöver det, är en stor majoritet av de svarande fastighetsägarna övertygade om att 
miljöcertifieringen medför ett högre försäljningspris. Detta tolkas som att en del 
fastighetsägare ser att miljöcertifierade byggnader befinner sig i en nisch på 
transaktionsmarknad som medför högre efterfrågan.   

Gällande relationer med övriga aktörer (hyresgäster, kommunen, investerare och internt) har 
miljöcertifieringen setts som nästintill uteslutande fördelaktig för fastighetsägarna. 
Fastighetsägarna har också haft minst någon slags kommunikation om miljöcertifieringen 
med olika aktörer och internt.  

Gällande mervärden internt hos fastighetsägare och hyresgäster (dvs. vad fastighetsägarna 
uppfattar att deras kunder får ut för mervärden av miljöcertifieringen) är det 
varumärkesbyggandet/trovärdighet som ses som det allra största mervärdet. Fastighetsägarna 
framhåller också att miljöcertifieringen leder till möjligheter att attrahera nya medarbetare och 
ökar miljökompetensen hos de anställda. Vad gäller mervärden för hyresgäster är det en stor 
spridning bland svarande huruvida miljöcertifieringen av byggnaden kan bidra till ökad 
miljökompetens hos hyresgästernas anställda. Möjligheten att attrahera nya medarbetare och 
ökad produktivitet på grund av miljöcertifiering uppfattar fastighetsägarna enbart ger en 
mindre fördel för hyresgästerna. En tolkning av enkätsvaren om mervärden för hyresgästerna 
är att fastighetsägarna överlag anser att det viktigaste försäljningsargumentet gentemot 
hyresgäster och potentiella hyresgäster är att miljöcertifieringen kan bidra till att hyresgästen 
kan åtnjuta ökat förtroende inom miljöfrågor. En ytterligare reflektion är att de 
forskningsstudier som visat möjliga mervärden i form av bättre hälsa och högre produktivitet 
hos byggnadens användare (se exempelvis (Kats et al., 2010) för en omfattande redovisning) 
inte verkar vara något fastighetsägarna som besvarat denna enkät upplever i samma 
utsträckning på nuvarande fastighetsmarknaden. 

Alla, i enkäten utpekade, specifika miljösatsningar anses vara viktiga av minst 70 % av de 
svarande för att ge mervärde. Störst samstämmighet råder om att närhet till samhällstjänster 
(kollektivtrafik mm.) samt satsningar inom energiområdet är mycket viktiga för att ge 
mervärde. En stor andel svarande pekar också ut byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan vid 
produktion och användning som mycket viktigt i att ge mervärde. Innemiljösatsningar 
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framträder inte lika tydligt och enligt en svarandes kommentar kan bero på att sådana 
satsningar tas för givet av hyresgästerna.  

Enligt svarsanalysen för olika kategorier svarande (dvs. ägartyper, typ av certifiering, typ av 
projekt (befintliga eller ny/större renovering), läge (storstad resp. icke storstad), 
certifieringsnivå och byggnadens huvudverksamhet) framkommer att upplevda mervärden i 
dagsläget kan variera något på grund av dessa faktorer. 

Flera skillnader uppkom mellan fastigheter som var nybyggda eller hade genomgått 
omfattande renoveringar jämfört med befintliga byggnader. Exempelvis uppgav över tre 
fjärdedelar av de svarande för befintliga byggnader att de inte såg någon märkbar skillnad på 
drift- och underhållskostnader (kort och långsiktigt). Svarande i sin helhet var märkbart mer 
positiva till detta. Dessutom upplevde merparten av fastighetsägarna till de nyproducerade 
byggnaderna att miljöcertifieringen hade en mycket stor påverkan på företagets varumärke. 
För befintliga byggnader upplevdes miljöcertifieringen ha viss påverkan men inte alls i 
samma utsträckning.   

Vissa skillnader sågs också mellan byggnader med en hög respektive låg certifieringsnivå. 
Enligt enkätsvaren rådde en stor samstämmighet om att höga certifieringsnivåer ledde till 
högre försäljningspriser vilket inte alls var lika tydligt för lägre certifieringsnivåer.  Likaså 
uppgav en majoritet av fastighetsägarna till byggnader med hög certifieringsnivå att detta 
hade en mycket stor positiv påverkan på organisationens varumärke medan lägre 
certifieringsnivåer kunde påverka varumärket positivt men inte alls i samma utsträckning.  

Några andra skillnader förekom också. Det var exempelvis en markant större andel svarande 
för byggnader i storstäder som angav en positiv påverkan från miljöcertifieringen på 
vakansgraden. Vad gäller skillnader mellan svarande för byggnader med olika 
certifieringstyper var skillnaderna mest markanta för LEED-byggnader. En klar majoritet av 
fastighetsägarna med LEED-byggnader förväntade sig ökad hyresnivå (kr/m2) på lång sikt,  
att certifieringen bidrog till företagets möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal 
samt stor påverkan på företagets varumärke. Sådana svar förekom för andra certifieringstyper 
också men var inte lika samstämmigt positiva. Fastighetsägare med EUGB-märkta byggnader 
var i detta avseende minst positiva. Internationella investerarägare uttryckte också i betydligt 
högre utsträckning än andra typer av fastighetsägare att miljöcertifieringen hade en stor 
inverkan på att höja de anställdas miljökompetens samt på möjligheten att attrahera 
kompetent personal. 

De redovisade skillnaderna stödjer att olika typer fastighetsägare (med olika typer 
certifieringar, verksamhet, nya eller befintlig byggnader, osv.) kan uppleva mervärde på olika 
sätt. Det skall emellertid poängteras att vissa svarskategorier innehåller få svar och alltför 
stora växlar skall alltså inte dras på dessa resultat. Om några år, då antalet miljöcertifierade 
byggnader sannolikt ökat mycket finns större möjligheter att utförligare studera eventuella 
skillnader mellan olika typer av fastighetsägare.  

Sammanfattningsvis visar emellertid denna studie på en rad mervärden som uppkommer till 
följd av miljöcertifiering och för i princip alla de studerade tänkbara mervärdena förväntar sig 
fastighetsägarna att dessa kommer att öka på sikt.  
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1 Introduktion 
Vid sidan av byggregler har under de senaste drygt 20 åren miljöcertifiering av byggnader 
utvecklats för att på frivillig basis skapa ökade, marknadsmässiga drivkrafter mot en mer 
miljöanpassad bygg- och fastighetssektor. Miljöcertifiering av byggnader i nuvarande form 
har pågått internationellt sedan 1990-talet. I Sverige grundades det nationella, oberoende 
certifieringsorganet Sweden Green Building Council (SGBC) 2009 som nu driver dess 
utveckling och tillämpning i Sverige. Det svenska verktyget Miljöbyggnad är klart populärast 
i Sverige, men det amerikanska LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) och 
en svensk BREEAM-version (Building Research Energy and Environmental Assessment 
Method) används också mycket. 

BREEAM och LEED liknar varandra i sin konstruktion medan det svenska Miljöbyggnad 
skiljer sig ganska mycket från dem. Bland annat kan BREEAM och LEED snarast liknas vid 
checklistor på frågor att arbeta med för att miljöanpassa en byggnad, där man kan samla 
poäng beroende på hur många av frågorna man väljer att hantera. Miljöbyggnad innehåller 
färre indikatorer och är därmed något smalare men ställer högre krav på att byggnaden skall 
ha en god miljöprestanda för att kunna klassas. 

Utöver dessa tre verktyg marknadsför SGBC även det europeiska Green Building (kallas i 
fortsättning EUGB). Detta verktyg fokuserar enbart på energianvändning i byggnaden, och 
det kan därför inte betraktas som ett miljöcertifieringsverktyg på samma sätt som övriga 
verktyg ovan. I relation till ekonomiska fördelar av miljöcertifiering är verktyget emellertid av 
visst intresse eftersom det fokuserar på den miljöaspekt som tydligast leder till direkta 
mervärden: minskad energianvändning.  

Allt sedan frivillig miljöcertifiering av byggnader introducerades på marknaden har en fråga 
av intresse varit huruvida miljöcertifiering leder till mervärden och nyttor som också ger 
ekonomiska fördelar. I svenskt perspektiv är alltså miljöcertifiering av byggnader en 
förhållandevis ny företeelse. Det finns alltså ännu inga systematiska studier som belyser 
eventuella fördelar, nyttor, mervärden av miljöcertifiering på den svenska marknaden. 
Eftersom det nu finns ett antal miljöcertifierade byggnader i Sverige syftar detta 
forskningsprojekt till att studera detta. Föreliggande rapport redovisar resultaten från den 
första delstudien i projektet, enkäter med fastighetsägare som äger miljöcertifierade 
lokalfastigheter i Sverige. Syftet med detta arbete har varit att bidra till tidigare kunskap inom 
området med systematiska studier relevanta för svenska förhållanden och därmed påvisa om 
och i så fall hur fastighetsägare till svenska miljöcertifierade lokaler upplever mervärden från 
miljöcertifiering och speciella miljösatsningar. Följande frågeställningar har varit vägledande 
för delstudien: 

- Upplever man mervärden direkt ekonomiskt (dvs. via ändrade inkomster eller 
kostnader för den klassade byggnaden vid uthyrning eller försäljning/inköp) eller 
indirekt (dvs. genom bättre kommunikation, stärkt varumärke, fördelar i kontakt med 
övriga aktörer i byggprocessen osv.)? 

- Upplever man det att mervärden från miljöcertifiering och miljösatsningar kommer att 
öka i en nära framtid jämfört med idag?   

- Ger vissa specifika miljösatsningar större mervärden än andra? 
- Varierar upplevelsen av mervärden beroende på följande variabler:  

o Nybyggnation/större ombyggnad eller befintlig byggnad? 
o Byggnadens läge (storstadsregion eller ej)? 
o Typ av certifiering? 
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o Certifieringens nivå? 
o Typ av fastighetsägare? 

 

2 Kunskapsläge om mervärden från miljöcertifiering 
Inte minst i de länder där miljöcertifiering av byggnader varit etablerat under en längre period 
har ekonomiska effekter av fenomenet studerats tidigare. I en mycket omfattande 
kartläggning, delar Sayce m. fl. (Sayce et al., 2010) in kunskapsläget i tre kategorier som vi 
använder oss av här, statistiska undersökningar, opinionsundersökningar och teoretiska 
undersökningar.  

2.1 Statistiska undersökningar 

Under de senaste 5 åren har resultat från ett flertal statistiska undersökningar om skillnader i 
hyresnivå och försäljningspris mellan miljöcertifierade och icke-miljöcertifierade 
amerikanska kontorslokaler publicerats. Samtliga studier baseras på uttag från CoStar-
databasen över amerikanska kommersiella lokaler (CoStar Group, 2013) och fokuserar på 
märkning med LEED och Energy Star (USGBC, 2013a, USEPA, 2011). Undersökningarna 
analyserar skillnader i hyresnivå och försäljningspris för ett flertal (ofta flera hundra eller 
tusen) miljöcertifierade byggnader. För att kunna beräkna effekten av miljöcertifiering så har 
samtliga miljöcertifierade byggnader jämförts med ett flertal i övrigt liknande men icke-
miljöcertifierade kontrollbyggnader. Denna jämförelse tillämpar hedoniska metoder, där 
regressionsanalys används för att kunna jämställa relevanta data mellan miljöcertifierade 
byggnader och kontrollbyggnader för allt utom de byggnadsaspekter som påverkas av 
miljöcertifieringen. 

Tabell 1 och Tabell 2 redovisar att enligt dessa studier är effekten av miljöcertifiering i stort 
sett i genomsnitt positiv vad gäller hyresnivån och försäljningspris för undersökta lokaler. 
Fuerst och McAllister (2011b) redovisar dessutom att det kan finnas en fördel för byggnader 
som har en dubbelcertifiering. Det förekommer skillnader mellan olika studier vilket kan bero 
på skillnader i tidsram för studierna, specifika regressionsmetoder och allmänna skillnader i 
dataurval. Exempelvis påpekar Fuerst och McAllister (2011a) att den stora ökningen i 
hyresnivån för LEED- fastigheter enligt Wiley (2010) kan bero på att man har använt en 
förenklad kontroll vad gäller byggnadsläget, och därför representerar resultatet det faktum att 
LEED- byggnaderna i studien ligger i mer värdefulla lägen än kontrollbyggnaderna.  

Med specifik hänsyn till Miller et al. (2008) påpekar Muldavin (2008) att medan sådana 
resultat är intressanta för strategiskt beslutsfattande inom företagsledningar, går det inte att 
använda dem vid beslutsfattande vad gäller specifika inköps- eller utvecklingsfrågor. 
Dessutom, som har visats tidigare, går det i princip inte att tillämpa en regressionsanalys som 
helt och hållet skiljer ut att byggnaden är miljöcertifierad från övriga värdeskapande aspekter. 
Denna typ av undersökningar kan inte heller undersöka och identifiera möjliga orsaker till de 
beräknade skillnaderna i hyresnivå och försäljningspris.  
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Tabell 1: Ökning i hyresnivån för amerikanska kontorslokaler med LEED- respektive Energy Star-
certifieringar enligt tidigare studier. Siffror i parentes anger ökning i den effektiva hyresnivån, som tar 
hänsyn till vakansgraden i byggnaden. 

Referens LEED Energy Star LEED och 
Energy Star 

(Fuerst and McAllister, 2011a) 5 % 4 %  

(Fuerst and McAllister, 2011b) 4 – 5 % 3- 4 % 9 % 

(Wiley et al., 2010) 15 – 18 % 7 – 9 %  

(Eichholtz et al., 2010) Ingen signifikant 
skillnad (9 %) 

3,3 % (10 %)  

(Miller et al., 2008) Positiv men ej 
signifikant 

Positiv men 
ej signifikant 

 

 

Tabell 2: Ökning i försäljningspris för amerikanska kontorslokaler med LEED- respektive Energy Star-
certifieringar enligt tidigare studier.  

Referens LEED Energy Star LEED och 
Energy Star 

(Fuerst and 
McAllister, 
2011a) 

25 %  26 %  

(Fuerst and 
McAllister, 
2011b) 

25 %  18 % 29 % 

(Miller et al., 
2008) 

11 % 6 %  

(Wiley et al., 
2010) 

US$ 130 per 
kvadratfot 

US$ 30 per 
kvadratfot 

 

(Eichholtz et al., 
2010) 

Ingen 
signifikant 
skillnad 

19 %  

 

2.2 Opinionsundersökningar 

Fastighetsrådgivare, med flera har undersökt kopplingar mellan hållbarhet och värdeskapande. 
Undersökningsmetoderna är huvudsakligen intervju- respektive enkätstudier. Geografiskt har 
flera olika områden studerats – Australien, Europa allmänt, hela världen, UK och Nya 
Zeeland. I första hand är det fastighetsägare som har tillfrågats men flera studier omfattar 
även investerare och hyresgäster samt fastighetsrådgivare och värderare. I allmänhet har dessa 
undersökningar inte använt någon mer specifik definition av vad en hållbar byggnad är. Det 
vill säga, man har inte definierat dem i relation till ett visst certifieringsverktyg eller vidare 
specificerat vad man menar med hållbar byggnation på annat sätt. Undersökningarna har 
dessutom haft den privata kontorsmarknaden som fokus.   
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Bland undersökningarna som inkluderar ägare och investerare (GVA Grimley, 2007, Atis 
Real, 2008, Cushman and Wakefield, 2009, Cushman and Wakefield, 2011, Cushman and 
Wakefield, 2012, Bowman and Wills, 2008, Myers et al., 2008) kommer följande budskap 
fram i flera av studierna:  

- Gruppen är allmänt positivt inställd till hållbarhetsaspekter i byggnader 
- Efterfrågan från hyresgäster är en mycket viktig drivande faktor för hållbara 

byggnader En stor andel (upp till två tredjedelar i vissa undersökningar) är villiga att 
betala något mer vid inköp av en ”hållbar” jämfört med en ”icke-hållbar” byggnad (ca. 
10 %) 

- Marknadsutbudet av hållbara byggnader för hyresgäster är en begränsande faktor 

Däremot anger Bowman och Wills (2008) att medan investerare tar hänsyn till hållbarhet vid 
beslutsfattande, är man inte villig att acceptera sämre finansiell prestanda för hållbarhetens 
skull. 

Men av kanske störst intresse är att just de mest aktuella undersökningarna (Cushman and 
Wakefield, 2011, Cushman and Wakefield, 2012) visar att mellan 2011 och 2012 ökade 
antalet respondenter bland investerare lavinartat som ansåg att det finns en värdeskillnad 
mellan hållbara och icke-hållbara fastigheter från strax under 50 % till 93 %. Samma 
undersökning poängterar också att sådana förändringar har skett trots att det inte finns 
fullständiga ”bevis” än om att hållbara byggnader är mer ekonomiskt värdefulla. De uttrycker 
det som att det pågår en ”revolutionär” snarare än en ”evolutionär” utveckling för hållbara 
fastigheter. 

Bland undersökningar som tillfrågar hyresgäster (Dixon et al., 2009, Jones Lang LaSalle, 
2008, Atis Real, 2008, Cushman and Wakefield, 2009) kommer följande budskap fram från 
flera:  

- Hyresgäster är allmänt positivt inställda till hållbarhet och hållbara byggnader 
- En stor andel (mellan 40 och 70 % beroende på undersökning) är villig att betala en 

något högre hyra för att befinna sig i en hållbar byggnad 
- Marknadstillgång kan begränsa möjligheten att hitta en lokal i en hållbar byggnad 

Däremot hänvisar en undersökning till att merkostnader också utgör ett hinder för hyresgäster 
att prioritera valet av hållbara lokaler (Dixon et al., 2009). 

Myers m. fl. (2008) poängterar emellertid att det kan finnas skillnader mellan hur man svarar i 
sådana undersökningar och hur man agerar i ”verkligheten”. 

Sammanfattningsvis visar undersökningarna en mycket positiv inställning till 
hållbarhetsfrågor allmänt bland de tillfrågade. I en sådan bransch som fastighetsbranschen 
som kan förändra sig snabbt kan emellertid resultat från 5 år gamla undersökningar vara 
mindre giltiga idag. h. Det är slående hur snabba förändringar har visat sig i den senaste av 
undersökningarna (Cushman and Wakefield, 2012).   

2.3 Teoretiska studier om att ta hänsyn till hållbarhetsaspekter vid 
fastighetsvärdering 

Det finns också ett antal studier som har utförts under senare år som haft ambitionen att visa 
kopplingar mellan etablerade värderingsmetoder och miljösatsningar i fastigheter.  



5 
 

Tabell 3 visar teoretiska kopplingar mellan specifika miljösatsningar och specifika 
värdeaspekter, enligt Lutzkendorf och Lorenz (2007). Övrig forskning har undersökt mer 
praktiskt hur hållbarhetssatsningar kan påverka vid ett faktiskt värderingsarbete (Ellison and 
Sayce, 2006). I åtta fallstudier på icke-certifierade lokalbyggnader skilde byggnadsvärdet 
enligt en metod som specifikt tog hänsyn till hållbarhetsapsekter med mellan -5 och 1,85 % 
jämfört med byggnadsvärdet enligt en vanlig värderingsmetod. 

Medan dessa studier visar på möjligheter med att koppla specifika hållbarhetsaspekter till 
fastighetens värde, pekar Warren-Myers (2012) på att det fortfarande inte finns tillräckligt 
med vetenskapliga bevis på värdestegringar för att det ska kunna användas av 
värderingspraktiker (Warren-Myers, 2012).  
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Tabell 3: Koppling mellan specifika miljösatsningar i byggnader och specifika mervärden. Från 
(Lutzkendorf and Lorenz, 2007). X – stark påverkan enligt Lutzkendorf och Lorenz (2007). x – mindre 
påverkan enligt Lutzkendorf and Lorenz (2007).  

 

  Värdeaspekt 

 Miljösatsning 

Ö
kad säljbarhet 

M
inskad risk för vakanser 

M
inskade underhållskostnader 

S
tärkt varum

ärke 

F
ördelar i anbudsprocesser 

F
inansiering från 

hållbarhetsfonder 

H
andel m

ed utsläppsrätter 

H
ögre hyror, m

er stabilt 
kassaflöde 

S
tabilare fastighetsvärde 

B
yggnad 

Energieffektivitet X X  X X X X X  

Låg vattenanvändning    X X X  X  

Miljöanpassade 
byggmaterial 

X X X X X X  X  

Luftkvalitet/termisk 
komfort 

X X  X  X  X  

Funktionalitet X X X X  X  X  

Flexibilitet X X      X  

Hög kvalité i 
byggandet  

  X       

Estetiska kvalitéer    X    X X 
P

rocess 

Brukarinflytande X X  x    x  

Systematiskt underhåll x x X x      

 

3 Metod 
I detta projekt är syftet att bidra till tidigare kunskap inom området med systematiska studier 
relevanta för svenska förhållanden och därmed påvisa om och i så fall hur fastighetsägare och 
lokalhyresgäster till svenska miljöcertifierade lokaler upplever mervärden från 
miljöcertifiering och kopplade speciella miljösatsningar. Detta studeras framför allt genom 
enkäter och intervjuer, dvs. genom ”opinionsundersökningar” liknande de som beskrivits i 
tidigare kapitel. Denna rapport avser den första delstudien, en enkät med svenska 
fastighetsägare som äger miljöcertifierade lokalfastigheter. 
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3.1 Enkätundersökning 

Enkäten inkluderade frågor rörande både driftinkomster och – kostnader och relationer och 
kommunikation mellan aktörer i processen. Vi frågade om hur miljöcertifieringen hade 
påverkat kostnads- och inkomstposter såsom byggnadens produktionskostnad, (hypotetiskt) 
försäljningspris, energikostnader, övriga driftskostnader, renoveringskostnader, 
anpassningskostnader för hyresgäster, hyresnivå och vakansgrad. Vi frågade separat om 
effekten på lång respektive kort sikt.  

Gällande relationer med övriga aktörer mm. frågade vi om i vilken mån miljöcertifieringen 
hade varit fördelaktig i relationer med hyresgäster, investerare, kommunala förvaltningar och 
internt. För djupare information om externa relationer frågade vi om hur miljöcertifieringen 
hade påverkat organisationens varumärke i miljöfrågor. Internt frågade vi vidare om hur 
miljöcertifieringen hade påverkat miljömedvetenheten och miljökompetensen hos anställda 
samt ifall miljöcertifieringen bidrog till att attrahera och behålla kompetent personal. Man 
frågade dessutom hur fastighetsägare ansåg att sådana mervärden upplevdes också hos sina 
respektive hyresgäster. Enkäten testkördes med medlemmar i projektets referensgrupp och 
vidare förbättringar gjordes därefter.  

Enkäten upprättades i webbverktyget Survey Monkey® (Survey Monkey, 2013), bilaga 1. Den 
var upplagd för att besvaras på en ”per byggnad” basis. Dvs. varje komplett enkätsvar ska 
representera en respondents erfarenheter för just en specifik byggnad.  

Samtliga svenska kommersiella och offentliga lokalfastigheter med miljöcertifieringar enligt 
LEED, Miljöbyggnad, EUGB och BREEAM identifierades vid tidpunkten för 
undersökningen (höst 2012 – vinter 2013) från källor redovisade i Tabell 4. Det finns också 
andra miljöcertifieringar för byggnader i Sverige, t ex Svanen, men de nämnda 
certifieringarna valdes baserat på att det var de vid tidpunkten för undersökningen de 
vanligaste märkningarna på svenska lokalfastigheter. Det är också de certifieringar som 
Swedish Green Building Council hanterar. EUGB är visserligen ingen miljöcertifiering i 
samma utsträckning då den enbart hanterar energieffektivitet i byggnaders driftfas. Samtidigt 
var det intressant att se om en sådan certifiering upplevs som tillräcklig för att uppnå olika 
mervärden, och därmed intressant att jämföra mot övriga miljöcertifieringsverktyg. 

Studien avgränsades till enbart certifierade fastigheter, främst på grund av att faktiska 
erfarenheter av eventuella mervärden var det vi sökte svar på och inte förväntade mervärden. 

Källorna i Tabell 4 gav i de allra flesta fall information om nuvarande fastighetsägare för 
respektive företag. I vissa fall krävdes sökningar på internet för att få reda på nuvarande 
ägare.  

Tabell 4: Källor som använts i studien för att identifiera certifierade byggnader 

Miljöcertifieringsverktyg Källa 

LEED USGBCs offentliga databas (USGBC, 2013b) 

Miljöbyggnad SGBCs offentliga lista över certifierade byggnader (SGBC, 2013) 

EUGB SGBCs offentliga lista över certifierade byggnader (SGBC, 2013) 

BREEAM BRE GreenBook Live (BRE, 2013) 

 

Utifrån denna inventering valdes samtliga fastigheter med certifieringarna LEED, 
Miljöbyggnad och BREEAM ut, samt ett mindre urval av de drygt 300 fastigheter med EUGB 
certifiering.  
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För varje byggnad identifierades möjliga svarande från respektive identifierad fastighetsägare. 
Först söktes kontaktuppgifter till lämpliga kontaktpersoner upp genom fastighetsägarhemsidor 
och dylikt. Därefter kontaktades dessa kontaktpersoner och ombads antingen bekräfta att de 
kunde ta emot och besvara enkäten själva eller om de kunde rekommendera oss att vända oss 
till någon annan person i organisationen. På så sätt förankrades undersökningen också med 
respondenterna för att öka svarsfrekvensen. Oftast besvarades enkäten av fastigheternas 
ekonomiska förvaltare eller en miljöansvarig/hållbarhetschefeller motsvarande.  

Efter att ett positivt svar per mail eller telefon hade tagits emot från svaranden, mailades 
enkäten till dem. Efter 2 veckor skickades en första påminnelse ut och efter ytterligare 2 
veckor en andra påminnelse. I vissa fall ringde vi kontaktpersonerna för att påminna om 
enkäten. Vi fortsatte så tills alla hade besvarat enkäten eller avböjt att svara. 

3.2 Kategoriuppdelningar 

För att analysera svaren enligt våra forskningsfrågor delades de undersökta byggnaderna upp 
utifrån specifika kategorier. Utgångspunkterna för dessa uppdelningar var följande: 

Typ av certifiering: Här delas svaren in beroende på vilken/vilka miljöcertifieringar den 
relevanta byggnaden har: LEED, BREEAM, MB eller EUGB. Inte sällan märks byggnader 
både med EUGB och ett av de andra certifieringssystemen. För byggnader där så är fallet, har 
de bedömts tillhöra kategorin för det mer avancerade certifieringssystemet, och inte EUGB. 
Det betyder att de byggnader som redovisas som EUGB enbart har den certifieringen. 

Huvudverksamhet i byggnaden: Här används kategorierna vård, undervisning, lager, 
kontor, handel baserat  på vilken huvudverksamhet i byggnaden svararnden uppgivit eller 
baserat på fördelning av uppvärmda areor mellan olika verksamheter.  Underlag till denna 
fördelning hämtas från svar till enkätfråga 3. Två byggnader som inte passade in i denna 
kategorisering har inte inkluderats då svaren redovisas enligt denna uppdelning. 

Typ av ägare: Kategorier som används här är svenska investerare, utländska investerare, 
ägarhyresgäster (hyresgäster som samtidigt äger fastigheten) och kommun/landsting/staten.  
Svaren har kategoriserats baserat på vår lista över ägare. Till kategorin ”svenska investerare” 
tillhör ägare såsom börsbolag, försäkringsbolag, privata bolag och statliga bolag, enligt 
(Göransson and Pettersson, 2008). Samtidigt passar inte alla aktiebolag in i kategorin svenska 
ägare. Exempelvis bedöms ett företag som Akademiska Hus bättre passa in i kategorin 
kommun/landsting/staten. Detta på grund av att Akademiska Hus AB främsta uppgift är att 
erbjuda lokaler till universitet och högskolor och därför har en verksamhet som mer liknar ett 
kommunalt fastighetsföretag än ett företag med intresse för spekulation, fastighetshandel osv.  

Läge: Här används kategorierna storstad respektive icke-storstad. Till kategorin ”storstad” 
hör byggnader belägna i antingen Storstockholm, Stormalmö eller Storgöteborg. Övriga 
byggnader kategoriseras som ”icke-storstad”. 

Certifieringsnivå: Här används 2 kategorier: En för byggnader med en ”hög” certifiering och 
en för byggnader med en ”låg” certifiering.  Byggnader bedöms tillhöra kategorin ”hög” ifall 
de har en av de två högsta certifieringsnivåerna för respektive certifieringssystem. Det vill 
säga Guld och Platina enligt LEED, Guld och Silver enligt MB eller Excellent och 
Outstanding enligt BREEAM. Eftersom EUGB inte har nivåer har dessa byggnader inte 
inkluderats i denna uppdelning. 

Typ av projekt: Här används två kategorier: En i vilken certifiering/märkning ägt rum av en 
befintlig byggnad och en som samlar byggnader som certifierats/märkts i samband med 
nyproduktion eller större renoveringar. 
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De uppdelningar som används sammanfattas i Tabell 5 nedan. 

 

Tabell 5: Kategorier som tillämpats vid analys av enkätsvaren 

Typ av 
certifiering 

Huvud-
verksamhet i 
byggnaden 

Typ av 
ägare 

Läge Certifierings-
nivå 

Typ av projekt 

EU Green 
Building 
(EUGB) 

Vård Ägar-
hyresgäster

Storstad Låg Befintlig byggnad 

Miljöbyggnad 
(MB) 

Undervisning Utländska 
investerare 

Icke- 
storstad 

Hög Nyproduktion/större 
renovering 

BREEAM Lager Svenska 
investerare 

   

LEED Kontor Kommun-
landsting-
staten 

   

 Handel     

 

3.3 Svarsanalys 

I denna undersökning har vi vänt oss till byggnader, företag och personer med specifika 
erfarenheter av miljöcertifiering i Sverige, till skillnad från tidigare undersökningar på 
området. Vi har valt att inte genomföra en vidare statistisk analys av svaren utan vi redovisar 
istället så långt det är möjligt de råa dataresultaten från undersökningen. Detta därför att 
antalet enkätsvar inte är så högt att en sådan statistisk analys kunde berättigas för att dra 
slutsatser om orsakssamband. I nästa kapitel redovisas de sammanlagda resultaten för 
samtliga svarande. De presenteras med uppdelning per typ av certifiering (se Tabell 5 ovan). 
Detta då denna uppdelning redovisar intressanta skillnader mellan olika typer certifiering. 
Resultat enligt de övriga uppdelningarna presenteras i bilaga 3. I rapportens huvuddel 
presenteras också samtliga skriftliga kommentarer som lämnats på varje fråga. 
Kommentarerna har anonymiserats, dock har varje svarande fått en anonym beteckning enligt 
byggnadens huvudverksamhet, ibland med tillhörande nummer (dvs. Kontor 1, Vård, Handel 
1 osv, se bilaga 3). Kommentarer som redovisas i rapporten har enbart redigerats av oss vad 
gäller grammatiska eller stavningsfel, och där svarande har använt sig av förkortningar som 
kan vara svåra att förstå för läsaren. Resultatkapitlet avslutas med en sammanfattande analys i 
vilken vi för varje fråga räknat ut inom vilken/a svarspost/er mer än tre fjärdedelar av 
samtliga svarande har svarat.  
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4 Resultat 

4.1 Urvalet fördelat på kategoriuppdelningar 

31 svar inkom av totalt 65 enkätutskick, motsvarande en svarsfrekvens på ca 50%. Den höga 
svarsfrekvensen jämfört med motsvarande tidigare enkätundersökningar beror på att vi har 
tagit personlig kontakt med möjliga svarande så långt det har varit möjligt. De inkomna 
svaren fördelar sig på kategorierna i Tabell 5 enligt Figur 1.  Notera att 2 av fastigheterna 
saknas i kategorin Verksamhet. Det bör också nämnas att byggnader med enbart EUGB 
märkning inte inkluderas i uppdelningen per certifieringsnivå (eftersom EUGB enbart har en 
nivå). En anonymiserad lista över alla respondenter med kategoritillhörighet redovisas i 
BILAGA 2: Kategoriserade fastigheter för vilka enkäten besvarades.  

Av Figur 1 framgår att det förekommer kategorier med en låg andel respondenter – speciellt 
svar från representanter för vård-, undervisnings- och lagerfastigheter. 

 

Figur 1: Uppdelning svarande mellan olika kategorier enligt Sektion 3.3. 

 

 

 

 

 

Certifieringsnivå 

Typ av certifiering 
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4.2 Direkta ekonomiska mervärden 

I denna del presenteras och diskuteras svar på de frågor som handlar om direkta ekonomiska 
mervärden.  

4.2.1 Certifieringens inverkan på produktions- alternativt inköpskostnad 
samt försäljningspris 

 
Figur 2: Svar till fråga 8: Hur uppfattar du att den totala projektkostnaden för att uppföra byggnaden 
påverkades av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar?  

 

Figur 3: Kommentarer till fråga 8.  

Figur 2 visar att det är en mycket stor andel av svarande (74 % exklusive ”vet ej”) som angav 
högre byggkostnader mellan 1 och 10 %. Som redovisas i Bilaga 3 var det svarande för 
vårdfastigheter som inte kunde se någon märkbar skillnad på byggprojektkostnaden på grund 

Hur uppfattar du att den totala projektkostnaden för att uppföra byggnaden påverkades 
av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar? 
 
”Vi hade redan höga krav/mål på byggnaden innan beslutet betr. miljöcertifiering fattades. 
Med detta som bakgrund innebär inte miljöbyggnadsklassningen någon större merkostnad. 
Den merkostnad vi har är huvudsakligen kopplad till ökade konsultkostnader.” Vård 

”Vid tiden för projektet uppfattades det som vi genomförde tillkommande åtgärder: i 
dagsläget har de blivit standard, dvs. skulle inte ha räknats som fördyrande.” Kontor 5 

”Den var högre, men helt klart i den lägre delen av spannet. Dock var detta en tidig satsning i 
vår ambition att miljöklassa våra kommersiella fastigheter vilket inte kommer vara 
signifikant för klassningen av våra fastigheter i fortsättningen. Vår erfarenhetsbank och 
kunskaper kommer medföra betydande tid ‐ och kostnadsbesparingar.” Handel 3 
 
”Låga eller inga kostnader om miljöcertifieringen finns med från ett tidigt skede” Kontor 7 
 
”Cirka 2 % av totalkostnaden” Kontor 14 
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av miljöcertifieringen. I övrigt kunde det inte ses några större skillnader mellan olika 
uppdelningar och svarande. 

Kommentarerna om fråga 8 (se Figur 3) uttrycker ett flertal olika åsikter. För det första beror 
bedömning om merkostnaden på var man drar gränsen för mersatsningarna för 
miljöcertifieringen (Vård och Kontor). Kommentarerna från Handel 3, Kontor 7 och Kontor 
14 tyder på att merkostnaderna bedöms som mycket lägre än 10 % (som var den högre 
gränsen för vår kategori ”högre (1- 10 %)” i fråga 8, se Figur 2). Kontor 7 uttrycker att det är 
viktigt att ha med miljöcertifiering redan i ett tidigt skede, och Handel 3 ser minskade 
kostnader i framtiden utifrån ökad erfarenhet från tidigare certifieringar.  

Enkäten inkluderade en fråga om miljöcertifieringens påverkan på byggnadens inköpspris (för 
ägare som köpt fastigheten). Dock var denna fråga enbart aktuell för  fem svarande, varav fyra 
svarade ”vet ej” och den sista angav att inköpskostnaden var högre med mellan 1 och 10 %.  

Figur 4 redovisar resultat på frågan om miljöcertifieringens påverkan på byggnadens pris vid 
försäljning. Den visar att de flesta svarande (i detta fall 77 %, exklusive ”vet ej”) bedömer att 
miljöcertifieringen kan betinga ett något högre försäljningspris. Totalt lämnades också drygt 7 
kommentarer till denna fråga, se Figur 5.  Ett par svarande kommenterar att byggnadernas 
låga energibehov borde vara en påverkande faktor. Totalt tre nämnde att 
miljöcertifieringen/miljösatsningar ger en ökad kvalité genom  att byggnaden är 
genomgången, en faktor som in sin tur borde minska risken vid en transaktion. En relaterad 
kommentar från  en svarande var att ha koll på vilka material som finns inbyggda i huset 
också borde ha positiv inverkan på försäljningspriset. Två personer nämnde att 
miljöcertifiering börjar bli en hygienfaktor vid försäljning (Övrig 1 och Handel 3).  

I Tabell 6 kommenteras om några kategorier av svarande skiljer sig från svarsmedel på fråga 
17. Svarande för BREEAM, EUGB och byggnader med låg certifiering skilde sig här från 
svarande i sin helhet genom att de i högre utsträckning inte bedömde sig se någon märkbar 
skillnad jämfört med svarande i sin helhet. 
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Figur 4. Svar till fråga 17: Hur uppfattar du att priset vid en eventuell framtid försäljning av byggnaden 
kan påverkas av byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar (jämfört med en i övrigt liknande 
byggnad utan miljöcertifiering/miljösatsningar)? Uppdelning per certifieringstyp. 

 

Figur 5: Kommentarer till fråga 17.  

Hur uppfattar du att priset vid en eventuell framtida försäljning av byggnaden kan påverkas av 
byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar (jämfört med en i övrigt liknande byggnad 
utan miljöcertifiering/miljösatsningar)? 
 
”Energieffektiv byggnad, kontroll på inbyggt material” Vård 

”Frågan ej relevant eftersom byggnaden ägs av landstinget och ligger inne på ett sjukhusområde” 
Vård 

”Det börjar bli en sanitetsfaktor för investerare” Övrig 1 

”Byggnaden har mkt låg energianvändning jmf med snittet vilket bör påverka priset. Dessutom bör 
MB‐cert ge ngn typ av kvalitetsstämpel som minskar osäkerhet/risk beträffande byggnadens fysiska 
egenskaper, vilket ger minskad möjlighet för prisreduceringar för en potentiell köpare.  Dock tror vi 
endast på små prishöjande effekter pga ökade hyror och lägre vakanser mht att den enda hg i huset 
har ett långt kontrakt. När det går ut krävs sannolikt en bredare (och kanske internationell) 
certifiering för att attrahera potentiella kunder och därmed kunna få ut högre hyror och lägre 
vakanser.” Kontor 4 

”Flera värderare pratar idag om en minskning av direktavkastningskravet på i storleksordningen 0.10. 
Allt annat lika ger det ju högre värden.  Miljöcertifieringen ger en indikation på att byggnaden håller 
en högre kvalitet och är genomgången, vilket bör minska osäkerheten/risken vid en transaktion, vilket 
i sin tur borde kunna få upp priset.” Kontor 5 

”Svårt att se att man kan få ut mer pengar för en fastighet vid försäljning, men det är dock ett måste 
för att kunna sälja överhuvudtaget ‐ en hygienfaktor som måste finnas med.” Handel 3 

”Svårt att se, men då den finns en ökad kvalité hos produkten bör detta skapa mervärde vid en 
försäljning. Hade föreslagit att ni också kollar på marknaden i USA / Storbritannien som har mycket 
fler klassade objekt och där försäljningar förekommit.” Kontor 14 
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Tabell 6: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 17. Hur uppfattar du att priset vid en 
eventuell framtida försäljning av byggnaden kan påverkas av byggnadens miljöcertifiering/speciella 
miljösatsningar (jämfört med en i övrigt liknande byggnad utan miljöcertifiering/miljösatsningar)? Se 
bilaga 3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för denna analys. Jämförelsen har gjorts 
exklusive ”vet ej” svar.  

Typ av projekt  

Certifieringsnivå - Två av tre svarande för byggnader med låg certifiering angav ”ingen 

märkbar skillnad” jämfört 77 % svarande i sin helhet som angav att 

priset var högre 

Läge  

Typ av ägare  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

- Två av fyra svarande för BREEAM byggnader (exklusive ”vet ej”‐svar) 

angav ”ingen märkbar skillnad” jämfört 77 % svarande i sin helhet som 

angav att priset var högre. 

- Två av fyra svarande för EUGB byggnader (exklusive ”vet ej”‐svar) 

angav ”ingen märkbar skillnad” jämfört 77 % svarande i sin helhet som 

angav att priset var högre. 

 

 

 

 
Figur 6: Svar till fråga 22: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar 
”tiden på marknaden” (d.v.s. tiden från att fastigheten är ute till försäljning till att transaktionen 
genomförts) vid en ev. framtida försäljning? Uppdelning per certifieringstyp.  
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Figur 7: Kommentarer till fråga 22.  

 

Figur 6 och Figur 7 visar svar till frågan om i vilken mån miljöcertifieringen påverkar tiden på 
marknaden vid försäljning. Många svarade här ”vet ej” vilket verkar tyda på att många 
svarande inte är direkt inblandade i specifika frågor om transaktionsprocesser. Samtidigt visar 
Figur 6 att svarande som uttryckte sig var överlag positiva, eller inte kunde se någon märkbar 
skillnad. Sådana inställningar speglas också i de kommentarer som lämnades, Figur 7.  Det 
fanns inga skönjbara skillnader i svar mellan olika kategorieruppdelningar på denna fråga.   

4.2.2 Påverkan på driftnetto 

 

 
Figur 8: Svar till fråga 11: Hur uppfattar du att hyresnivån (kr/kvm) påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 

 

Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar ”tiden på marknaden” 
(d.v.s. tiden från att fastigheten är ute till försäljning till att transaktionen genomförts) vid en ev. 
framtid försäljning? 
 
”Ej relevant fråga för oss, men tiden torde förkortas mycket” Vård 
 
”En mc (undantaget GB) ger möjligheter till förkortade DD‐processer.” Kontor 4 (författares 
anteckning: mc – miljöcertifiering, GB – EU Green Building, DD – due diligence) 
 
”Hypotetisk fråga, men eftersom det finns fonder och investerare som bara vill investera i grönt så 
borde det gå fortare än för ett "vanligt hus" som därmed inte attraherar hela marknaden.” Kontor 5 
 

”Men som sagt så är miljöcertifieringen ett måste för att fastigheten skall vara intressant 
överhuvudtaget att köpa. Men är osäker på om det påverkar just tiden på marknaden.” Handel 3 

”Vi bygger för att förvalta och inte för att sälja, svårt att svara på.” Kontor 14 
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Figur 9: Kommentarer till fråga 11: Hur uppfattar du att hyresnivån (kr/kvm) påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på kort eller lång sikt? 

 

Tabell 7: Nämnvärd skillnad mellan olika kategorier för fråga 11: Hur uppfattar du att hyresnivån 
(kr/kvm) påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på kort respektive lång sikt? Se bilaga 
3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för denna analys. 

Typ av projekt  

Certifieringsnivå  

Läge  

Typ av ägare  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

- Fyra av fem svarande för LEED byggnader angav ”högre” på lång sikt, jämfört 

48 % svarande i sin helhet som angav ”högre” eller ”mycket högre” 

- Fem av elva svarande för Miljöbyggnad byggnader angav ”högre” på kort 

sikt jämfört 24 % svarande i sin helhet som angav ”högre” på kort sikt.  

 

Figur 8 och Figur 9 visar svar respektive kommentarer till fråga 11 om miljöcertifieringens 
påverkan på hyresnivån. Tydligt är att de flesta svarande (76 % exklusive ”vet ej”) inte kunde 
se någon märkbar skillnad på kort sikt på grund av miljöcertifieringen. På lång sikt angav 42 
% att man förväntade sig att kunna ta ut en högre hyra på mellan 1 – 10 %. Svarande för 
kontor 4, lager 2 kommenterar att hyreskontrakt redan var tecknade när beslut om 
miljöcertifieringen togs vilket var en möjlig orsak till att man inte bedömde någon påverkan 
på kort sikt. Övriga kommenterade att frågan om påverkan på hyran ej är relevant då det inte 

Hur uppfattar du att hyresnivån (kr/kvm) påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar 
på (a) kort‐ och (b) långsikt? 
 
”Ej relevant, självkostnads avtal med högskolan” Undervisning 1 

”Vår hyressättning påverkas ej idag av detta, men på lite längre sikt torde en högre hyra kunna tas ut” 
Vård 

”Ingen internhyra tas ut inom landstinget” Vård 

”Allt fler hyresgäster frågar efter detta” Övrig 1 

”Hyresavtalet med kunden var redan klart när beslut om att mc byggnaden togs, därav ingen 
påverkan på kort sikt.  På lång sikt (när avtalet med nuvarande kund går ut) är det sannolikt att vi 
behöver uppgradera till en mer gångbar mc för att få ut ngt mervärde på hyran. MB och GB bedöms 
ej vara tillräckligt i framtiden, bedömer inte tillräckligt många aspekter.” Kontor 4. (författares 
anteckning – mc – miljöcertifieringen; MB – miljöbyggnad; GB – EU Green Building) 

”Se kommentar fråga 9” Kontor 5 

”Hyresavtal tecknat när (vi) förvärvade fastigheten” Lager 2 

”Internhyra at cost tillämpas” Kontor 7 

”Hyresnivån blir något högre då produkten/byggnaden håller högre kvalité vid val av system och 
element. Ex. Bättre ventilation, bättre fönster, solavskärmning, klimatskal med mera.” Kontor 14 
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tillämpas någon internhyra, eller att det gäller en självkostnadsprincip vid hyressättning 
(Undervisning 1, Vård, Kontor 7). Som belyses i Tabell 7 är svarande för Miljöbyggnad- och 
LEED-byggnader mer positiva i frågan om påverkan på hyresnivå på såväl kort som lång sikt.  

 

 

Figur 10. Svar till fråga 12: Hur uppfattar du att vakansgraden påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? Se bilaga 3 till denna rapport för 
enkätdata som ligger till grund för denna analys. 

 

 

Figur 11: Kommentarer fråga 12: Hur uppfattar du att vakansgraden påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort och (b) lång sikt? 

 

 

Hur uppfattar du att vakansgraden påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar 
på (a) kort och (b) lång sikt? 

”Se kommentar på föregående fråga (författares anteckning – dvs. fråga 11)” Vård (se Figur 
9).  

”Inte aktuellt” Lager 1 

”Läget är fortfarande den viktigaste faktorn...” Övrig 1 

”Samma som ovan (författares anteckning – dvs. fråga 11). Huset fullt uthyrt när beslut om 
mc fattades. Om/när bef. hg flyttar behöver man antagligen certifiera huset i ett bredare 
system för att se någon effekt på vakansgraden.” Kontor 4 

”Troligen var vi något mer framgångsrika i uthyrningen av denna fastighet än vad vi skulle 
varit utan den tydliga miljöprägeln, men svårt att bevisa.” Kontor 5 

”Fullt uthyrd när (vi) förvärvade fastigheten” Lager 2 

”Marknaden är relativt långsam just nu så det är svårt att märka någon skillnad. Men för 
större organisationer är definitivt miljöcertifiering något som bör finnas med i val av 
lokaler.” Kontor 14 
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Tabell 8: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 12. Hur uppfattar du att vakansgraden 
påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? Se bilaga 3 
till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för denna analys. 

Typ av projekt  

Certifieringsnivå  

Läge - Åtta av åtta och fem av sju svarande för icke‐storstadsfastigheter angav 

”ingen märkbar skillnad” på kort respektive lång sikt. På lång sikt är detta 

mindre positiv än svarande i sin helhet där 50 % angav ”lägre” eller ”mycket 

lägre” på lång sikt. 

Typ av ägare  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

- Tre av sex svarande för LEED byggnader angav minskning på kort sikt. Detta 

är mer positiv än svarande i sin helhet där enbart 26 % gav minskning på 

kort sikt. 

 

Figur 10 och Figur 11 visar svar respektive kommentarer till fråga 12 om miljöcertifieringens 
påverkan på vakansgraden. Dessa speglar till stor del svaren i fråga 11 (se Figur 8 och Figur 
9) – en mycket stor andel ser inte någon märkbar skillnad på kort sikt (73 % exklusive ”vet 
ej”). Samtidigt är det 46 % som bedömer att vakansgraden blir ”lägre” eller ”mycket lägre” på 
lång sikt. Kontor 4 och Lager 2 kommenterar återigen att husen var fullt uthyrda innan 
förvärv och beslut om miljöcertifiering. Tabell 8 visar att svarande för icke-
storstadsfastigheter är mindre positiva vad gäller påverkan på vakansgraden på lång sikt än 
svarande i sin helhet. Däremot var svarande för LEED-fastigheter mer positiva än svarande i 
sin helhet vad gäller påverkan på vakansgraden på kort sikt.  

  

 
Figur 12: Svar till fråga 13: Hur uppfattar du att anpassningskostnader för nya hyresgäster påverkas av 
byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt.  
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Figur 13: Kommentarer till fråga 13: Hur uppfattar du att anpassningskostnader för nya hyresgäster 
påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt.  

 

Tabell 9: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 13: Hur uppfattar du att 
anpassningskostnader för nya hyresgäster påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på 
(a) kort respektive (b) lång sikt. Se bilaga 3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för 
denna analys. 

Typ av projekt  

Certifieringsnivå  

Läge  

Typ av ägare - Tre av tre svarande för ägarhyresgäster angav ”ingen märkbar skillnad” på 

kort eller lång sikt. För jämförelse angav 38 % och 29 % svarande i sin helhet 

högre eller mycket högre kostnader på kort respektive lång sikt.  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

- Två av sex svarande för LEED byggnader angav ”mindre” på både kort och 

lång sikt. . För jämförelse angav enbart 8 % respektive 13 % ”mindre” eller 

”mycket mindre” på kort respektive lång sikt.  

- Fyra av fem svarande för EUGB byggnader angav ”ingen märkbar skillnad” 

på kort eller lång sikt, mer positivt än svarande i sin helhet.  För jämförelse 

angav enbart 54 % och 85 % svarande i sin helhet ”ingen märkbar skillnad” 

på kort respektive lång sikt. 

 

Figur 12 respektive Figur 13 visar svar på fråga 13 om miljöcertifieringens påverkan på 
kostnader för hyresgästanpassning. Medan den största andelen svarande både på kort och lång 

Hur uppfattar du att anpassningskostnader för nya hyresgäster påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 

”mycket installationer” Undervisning 1 

”I det långa perspektivet: Mindre miljöskadliga ämnen, kontroll på vad och vart vi har olika 
materiel” Vård 

”Ej relevant för denna byggnad. Single tennant‐byggnad som är fullt uthyrd i dagsläget” 
Kontor 4 

”Det är troligt att anpassningsåtgärderna kan bli något mindre än i en liknande icke grön 
byggnad. Troligen så kan argument om att spara resurser bita hårdare på en kund som 
självmant valt att sätta sig i en grön byggnad, eftersom det indikerar att de har ett visst 
intresse inom miljö‐ och hållbarhetsområdet.” Kontor 5 

”Se kommentarer ovan (författares anteckning – dvs. frågor 11 och 12)” lager 2 

”Kan krävas lite mer vid hyresgästanpassningar då vi ställt krav på material, ljud med mera i 
och med miljöcertifieringen.” Kontor 14 
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sikt anger att de inte ser någon märkbar skillnad, är det också en stor andel som ser ökade 
anpassningskostnader på grund av miljöcertifieringen. På kort sikt är det  38 % som anger 
högre kostnader och på lång sikt är det 29 % (exklusive ”vet ej” i båda fallen). 
Kommentarerna föreslår några möjliga orsaker till dessa svar. Kontor 14 antyder  att 
materialkrav på grund av certifieringen orsakar högre kostnader,  Undervisning 1 anger 
”mycket installationer” som en orsak. Däremot, så ger Vård och Kontor 5 orsaker till att 
anpassningskostnaderna kan bli mindre – antingen på grund av att man har minskat 
användningen av miljöskadliga ämnen (Vård) eller på grund av att hyresgäster som självmant 
väljer att sätta sig i en miljöcertifierad byggnad skulle vara mer medvetna om behovet av att 
minska resursanvändningen. Tabell 9 visar att svarande för LEED, EUGB och 
ägarhyresgäster är mer positiva dvs. bedömer att anpassningskostnaderna blir lägre eller 
oförändrade jämfört med svarande i sin helhet. 

 

  
Figur 14.  Svar till fråga 14: Hur uppfattar du att byggnadens energikostnader påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? Uppdelning per certifieringstyp.  

 

 

 

Figur 15: Kommentarer till fråga 14: Hur uppfattar du att byggnadens energikostnader påverkas av 
byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 

Hur uppfattar du att byggnadens energikostnader påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort‐ respektive (b) lång sikt? 
 
”För vår del påverkas ej detta, eftersom våra egna krav är långt mer hårda än dagens 
regelverk. Jämför man däremot med en byggnad som enbart ska uppfylla dagens krav, då är 
energikostnaden lägre.” Vård 

”Lite svårt att besvara. Troligen hade omfattande energieffektiviseringar genomförts även 
utan tydlig miljöprägel på huset eftersom det var en riktig storförbrukare innan 
ombyggnaden genomfördes, men troligen hade vi inte gått lika långt som vi gjorde efter att 
vi gjort det medvetna valet att satsa på en grön byggnad.” Kontor 5 

”Troligen mindre än motsvarande befintlig anläggning” Lager 2 
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Tabell 10: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 14. Hur uppfattar du att byggnadens 
energikostnader påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång 
sikt? Se bilaga 3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för denna analys. 

Typ av projekt  

Certifieringsnivå  

Läge - Fyra av tio svarande för icke‐storstadsfastigheter angav ”ingen märkbar 

skillnad” på kort sikt, jämfört med enbart 13 % svarande i sin helhet.  

Typ av ägare  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

- Två av fyra svarande för handelsfastigheter angav ”ingen märkbar skillnad” 

på kort sikt, jämfört med enbart 13 % svarande i sin helhet 

Typ av 
certifiering 

 

 

Figur 14 och Figur 15 visar svar respektive kommentarer till fråga 14 om miljöcertifieringens 
och miljösatsningars påverkan på energikostnader. En mycket stor andel svarande anger att 
energikostnader ”minskar” eller ”minskar mycket” på grund av miljöcertifieringen (86 % på 
kort sikt och 90 % på lång sikt, exklusive ”vet ej”). Till och med en stor andel anger att 
energikostnaderna minskar mycket – 28 % på kort sikt och 32 % på lång sikt (exklusive ”vet 
ej”). Av störst intresse bland kommentarerna är att Vård och Kontor 5 anger att det inte 
behöver vara specifikt krav från miljöcertifieringen som leder till de högt ställda energikraven 
utan snarare interna krav. Tabell 10 visar att svarande för handelsfastigheter och icke-
storstadsfastigheter såg något lägre kostnadsbesparingar än svarande i sin helhet vad gäller 
denna fråga. 

    

 

 
Figur 16: svar på fråga 15: Hur uppfattar du att övriga löpande drift- och underhållskostnader påverkas 
av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? Uppdelning per 
certifieringstyp.  
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Figur 17: Kommentarer om fråga 15. Hur uppfattar du att övriga löpande drift- och underhållskostnader 
påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 

 

Figur 16 och Figur 17 visar svar respektive kommentarer till fråga 15 om miljöcertifieringens 
påverkan på löpande drift- och underhållskostnader. Svarande är fördelade ungefär lika bland 
de som inte anser någon märkbar skillnad (59 % och 45 % på kort respektive lång sikt, 
exklusive ”vet ej”) och de som ser att dessa kostnader blir lägre på grund av 
miljöcertifieringen (30 % och 48 % på kort respektive lång sikt, exklusive ”vet ej”). Svarande 
för Kontor 5 och Vård identifierar båda i sina kommentarer att medvetna val av 
produkter/material kan leda till minskade underhållskostnader. Däremot kommenterar 
svarande för Undervisning 1 att avancerad utrustning kan leda till högre kostnader på sikt.  
Tabell 11 visar att det finns en hel del avvikande uppfattningar från svarande i sin helhet vad 
gäller denna fråga. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur uppfattar du att övriga löpande drift‐ och underhållskostnader påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 

 
”Avancerad utrustning som på sikt kostar mycket att underhålla och reparera” Undervisning 
1 
 
”Mer "kloka" och medvetna val på produkt‐ och systemnivå, jämfört med de annars ganska 
vanliga slentrianmässiga val som görs.” Vård 
 
“Framförallt lägre energikostnader.” Kontor 4 
 
”Åtminstone avfallskostnaderna minskar. Ev. kan även underhållspengen bli mindre på sikt, 
pga satsningen på "hållbara" material, dvs material som går att underhålla och inte är "slit 
och släng"‐material.” Kontor 5 
 
”Det tar några år innan man märker någon skillnad på detta.” Kontor 14 
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Tabell 11: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 15: Hur uppfattar du att övriga 
löpande drift- och underhållskostnader påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) 
kort respektive (b) lång sikt? Se bilaga 3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för denna 
analys. 

Typ av projekt - Sju av åtta respektive sex av åtta svarande för befintliga byggnader angav 

”ingen märkbar skillnad” på kort respektive lång sikt svarande i sin helhet 

hade större tendens att ange ”lägre” eller ”mycket lägre” i båda fall.  

Certifieringsnivå - Fem av fem respektive fyra av fem svarande för byggnader med låg 

certifiering angav ”ingen märkbar skillnad” på kort respektive lång sikt 

svarande i sin helhet hade större tendens att ange ”lägre” eller ”mycket 

lägre” i båda fall. 

Läge  

Typ av ägare - Två av sex svarande för Kommun/landsting/staten angav ”högre” på lång 

sikt. Dessa två är båda undervisningsfastigheter. Svarande i sin helhet hade 

större tendens att ange ”ingen märkbar skillnad”, ”lägre” eller ”mycket 

lägre”.  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

- Två av tre svarande för undervisningsfastigheter angav ”högre” på lång sikt. 

Svarande i sin helhet hade större tendens att ange ”ingen märkbar skillnad”, 

”lägre” eller ”mycket lägre”. Notera här kommentar från undervisning 1 (se 

Figur 17) om avancerad utrustning.  

Typ av 
certifiering 

- Fem av fem svarande för BREEAM‐fastigheter angav ”ingen märkbar 

skillnad” på kort sikt. Svarande i sin helhet hade större tendens att ange 

”lägre” eller ”mycket lägre”. 

 

 

 

Figur 18: Svar på fråga 16. Hur tror du att byggnadens framtida renoverings- och ombyggnadskostnader 
kan påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 
Uppdelning per certifieringstyp.  
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Figur 19: Kommentarer till fråga 16. 

Figur 18 och Figur 19 visar svar respektive kommentarer till fråga 16 om miljöcertifieringens 
påverkan på framtida renoverings- och ombyggnadskostnader. Skillnaden mellan denna fråga 
och fråga 15 (se Figur 16 och Figur 17) är att denna fråga avser att handla om mer omfattande 
framtida renoveringsbehov eller ombyggnad till skillnad från löpande eller årliga drift- och 
underhållsåtgärder. I enlighet med denna beskrivning ser man att en stor majoritet svarande 
inte ser någon märkbar skillnad på grund av miljöcertifiering för renoverings- och 
ombyggnadskostnader på kort sikt (Figur 18 (a)). Samtidigt är svarande ungefär jämnt 
fördelade mellan de som ser minskade kostnader (dvs. ”lägre” eller ”mycket lägre” och de 
som inte ser någon märkbar skillnad på längre sikt (Figur 18 (b), 35 % respektive 43 %, 
exklusive ”vet ej”). Både Vård och Kontor 5 anger i sina kommentarer att det är materialval 
som kan orsaka detta. Dessutom pekar Vård i sin kommentar på att det är satsningen på 
materialdokumentation som också kan spela en roll för att minska dessa kostnader (det 
noteras här att Vård har svarat i enkäten att dessa kostnader är lägre/mycket lägre på grund av 
miljöcertifieringen). Tabell 12 visar att svarande för byggnader med låg certifiering i högre 
utsträckning bedömer att framtida renoverings- och ombyggnadskostnader snarare kan öka 
med miljöcertifieringen.  

 

Tabell 12: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 16. Hur tror du att byggnadens 
framtida renoverings- och ombyggnadskostnader kan påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? Se bilaga 3 till denna rapport för 
enkätdata som ligger till grund för denna analys. 

Typ av projekt  

Certifieringsnivå - Tre av fem svarande för byggnader med låg certifiering angav ”högre” eller 

”mycket högre” på lång sikt. Svarande i sin helhet hade större tendens att 

ange ”ingen märkbar skillnad”, ”lägre” eller ”mycket lägre” 

Läge  

Typ av ägare  

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

 

 

 

Hur tror du att byggnadens framtida renoverings‐ och ombyggnadskostnader kan påverkas av 
byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på (a) kort respektive (b) lång sikt? 
 

”Vet vad vi har för material och vart det finns.” Vård 
 
”Underhållspengen bli mindre på sikt, pga satsningen på "hållbara" material, dvs material 
som går att underhålla och inte är "slit och släng"‐material.  Anpassningskostnaden kan bli 
lägre pga engagemang från kunderna vilket kan leda till diskussioner om att inte allt ska 
slängs ut i samband med lokalanpassningar.” Kontor 5 
 



25 
 

 

4.3 Indirekta mervärden 

I denna del presenteras och diskuteras svar till frågor som handlar om indirekta ekonomiska 
mervärden (se Introduktionen och dess frågeställningar för en vidare förklaring av hur vi har 
tillämpat begreppet ”indirekta ekonomiska mervärden”). 

 

 

 

Figur 20: Svar till fråga 19: I vilken mån har det faktum att byggnaden är miljöcertifierad varit 
fördelaktig i relationen med hyresgäster, kommunen, investerare och internt…? Uppdelning per 
certifieringstyp.  

 

 
Figur 21: Kommentarer till fråga 19.  

Figur 20 och Figur 21 visar svar respektive kommentarer till fråga 19 om miljöcertifieringens 
påverkan på relationen med olika aktörer. Från svaren går det att säga två saker. För det första 
att miljöcertifieringen har varit fördelaktig – över 90 % svarande för varje aktör anger att 
miljöcertifieringen har varit fördelaktig (dock exklusive ”vet ej”). För det andra, visar det sig 
att det finns en varierande kunskapsgrad bland svarande vad gäller relationen med olika typer 
av aktörer. För hyresgäster och internt är det en väldigt liten andel som har svarat ”vet ej” 
medan en större andel svarat så när det gäller relationen med kommunen och investerare– 33 

I vilken mån har/är det faktum att byggnaden är miljöcertifierad varit fördelaktig i relationen med 
hyresgäster, kommunen, investerare och internt? 

 
”Hyresgäst vill inte ha enkäten som Miljöbyggnad verifieringen kräver” Kontor 4 
 
”Kreditgivare är intresserade, dock ej ned på objektsnivå. Det handlar mer om hur hela 
företaget agerar, och då kan miljöcertifierade byggnader vara intressanta exempel att visa 
på.” Kontor 5 
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% respektive 56 %. Detta resultat kan bero på ansvar och befogenheter hos de som har svarat 
och gäller kanske inte företaget i sin helhet. Det kunde inte ses några skillnader mellan de 
olika kategorierna och svarande i sin helhet.  

 

 

Figur 22. Svar till fråga 21: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar 
de anställdas miljökompetens, företagets trovärdighet och möjlighet att attrahera personal.? Uppdelning 
per certifieringstyp.  

 

 
Figur 23. Kommentarer till fråga 21. Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar 
påverkar de anställdas miljökompetens, företagets trovärdighet och möjlighet att attrahera personal ….? 

  

Figur 22 och Figur 23 visar svar respektive kommentarer till fråga 21 om ett antal tänkbara 
indirekta ekonomiska mervärden för fastighetsägaren till följd av miljöcertifieringen. Det 
visas att för alla tre frågorna såg svarande en positiv påverkan från miljöcertifieringen. 
Påverkan ansågs vara störst vad gäller ”företagets trovärdighet/stärkt varumärke i 
miljöfrågor” med två tredjedelar av de svarande som angav ”mycket påverkan” (och 
resterande ”någon påverkan”). Vad gäller ”miljökompetensen och – medvetenheten hos era 
anställda” var svarande också positiva, men istället med cirka två tredjedelar som angav 

Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar de anställdas 
miljökompetens, företagets trovärdighet och möjlighet att attrahera personal ….? 

Inga kommentarer 
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”någon påverkan” och en tredjedel som angav ”mycket påverkan”. Vad gäller ”företagets 
möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal” var det 79 % som ansåg att 
miljöcertifieringen hade någon eller mycket påverkan. Inga kommentarer lämnades på denna 
fråga. Tabell 13 visar att vissa kategorier avviker från svarande i sin helhet vad gäller denna 
fråga.   

Tabell 13: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 21. Hur uppfattar du att byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar de anställdas miljökompetens, företagets trovärdighet och 
attraktivitet för de anställda? Se bilaga 3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för denna 
analys. 

Typ av projekt - Sex av åtta svarande för befintliga byggnader angav enbart ”någon 

påverkan” på företagets varumärke. Svarande i sin helhet hade större 

tendens att ange ”mycket påverkan”. 

Certifieringsnivå - Enbart två av fem svarande för byggnader med låg certifiering angav en 

”mycket stor påverkan” på företagets varumärke, dvs. en något lägre andel  

än svarande i sin helhet. 

Läge  

Typ av ägare - Tre av fyra svarande för byggnader med utländska ägare angav ”mycket 

påverkan” på miljökompetens hos företagets anställda och företagets 

möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal, en högre andel än 

svarande i sin helhet.  

- Inga av fem svarande för byggnader ägda av kommun/landsting/staten 

angav ”mycket påverkan” på företagets möjlighet att attrahera och behålla 

kompetent personal, dvs. en lägre andel än svarande i sin helhet.  

- Fem av fem svarande för ägarhyresgäster angav ”mycket påverkan” på 

företagets varumärke, en högre andel än svarande i sin helhet.  

- Ingen av de fem svarande för ägarhyresgäster angav ”mycket påverkan” på 

miljökompetens hos företagets anställda, dvs. en lägre andel än svarande i 

sin helhet. 

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

- Fem av sju svarande för LEED‐fastigheter angav ”mycket påverkan” på 

företagets möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal, en högre 

andel än svarande i sin helhet. 

- Enbart två av fem svarande för EUGB‐fastigheter angav ”mycket påverkan” 

på företagets varumärke, en lägre andel än svarande i sin helhet. 
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Figur 24: Svar till fråga 23: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar bidrar till 
att öka produktiviteten, miljökompetensen, trovärdigheten och möjligheten att attrahera personal hos 
hyresgästerna? Uppdelning per certifieringstyp.  

 

 

Figur 25: Kommentarer till fråga 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar bidrar till att …. Påverkar 
hyresgäster positivt? 

 
”Finns studier som visar att personal arbetar mer effektivt i bättre inomhusklimat.” Kontor 14 
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Tabell 14: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier för fråga 23. Hur uppfattar du att byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar produktivitet, miljökompetens, trovärdighet och möjlighet att 
attrahera personal hos hyresgäster? Se bilaga 3 till denna rapport för enkätdata som ligger till grund för 
denna analys. 

Typ av projekt - Fyra av fem svarande för befintliga byggnader angav ingen påverkan på 

hyresgästernas produktivitet. Svarande i sin helhet hade större tendens att 

ange ”någon påverkan”.  

Certifieringsnivå - Tre av tre svarande för byggnader med låg certifiering angav ingen påverkan 

på möjligheten att attrahera personal. Svarande i sin helhet hade större 

tendens att ange ”någon påverkan”. 

Läge  

Typ av ägare - Sex av åtta svarande för svenska investerarägare angav någon påverkan på 

hyresgästers produktivitet. Svarande i sin helhet hade större tendens att 

ange ”ingen påverkan”.   

Byggnadens 
huvudverksamhet 

 

Typ av 
certifiering 

- Svarande för LEED‐byggnader är allmänt något mer positiva än svarande i sin 

helhet 

- Fem av fem svarande för BREEAM byggnader angav ”inte alls” som svar om 

att öka produktivitet. Svarande i sin helhet hade större tendens att ange 

”någon påverkan”.  

 

Figur 24 och Figur 25 visar svar respektive kommentarer till fråga 23 om hur fastighetsägare 
uppfattar miljöcertifieringens mervärden för deras hyresgäster. Överlag visar Figur 24 att de 
tillfrågade fastighetsägarna också ser en positiv påverkan hos hyresgäster av 
miljöcertifieringen. Dock bedömer klart fler fastighetsägare att miljöcertifieringen påverkar 
deras egen trovärdighet än deras hyresgästers (jämför Figur 22 med Figur 24). Figur 24 visar 
också att de svarande bedömer påverkan på ”miljökompetensen och – medvetenheten hos 
hyresgästernas anställda” och ”hyresgästernas trovärdighet i miljöfrågor” som viktigare 
mervärden än de andra som frågas efter i denna fråga. En svarande har kommenterat de 
undersökta kopplingarna mellan produktivitet och inomhusklimat, exempelvis (Kats et al., 
2010). Tabell 14 visar att vissa kategorier avviker från svarande i sin helhet. Svarande för 
LEED-byggnader och för svenska investerarägare är mer positiva än svarande i sin helhet, 
medan svarande för befintliga byggnader och byggnader med låg certifiering är mindre 
positiva. Det är intressant att även undersöka dessa frågor med hyresgästerna själva. En sådan 
studie kommer att presenteras separat i detta projekt. Samtidigt är det intressant att få 
fastighetsägarnas syn på hur miljöcertifieringen påverkar deras hyresgäster.  
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Figur 26: Svar till fråga 6: I vilken mån har byggnadens miljöcertifiering och miljösatsningar 
kommunicerats till olika aktörer? Uppdelning per certifieringstyp.  

 

 

Figur 27: Kommentarer till fråga 6.  

Figur 26 och Figur 27 visar svar respektive kommentarer till fråga 6 om hur och till vilka 
miljöcertifieringen har kommunicerats. Svaren indikerar intresset fastighetsägarna har i att 
använda miljöcertifiering för att etablera företagets varumärke hos övriga branschaktörer. 
Överlag visar Figur 26 att de flesta svarande har haft någon form av kommunikation om 
miljöcertifieringen. De klart viktigaste målgrupperna för kommunikationen är företagets 
medarbetare och befintliga hyresgäster. Det noteras också att på den här frågan svarade en 
stor andel ”vet ej”, detta troligtvis på grund av att de svarande personerna inte hade mycket 
kontakt med t.ex. värderare och investerare. I kommentarsrutan för denna fråga uppmanades 
svarande att ange övriga aktörer med vilka man hade kommunicerat. En svarande angav 
”branschfolk” (Kontor 14) medan en annan, från en branschorganisation, hade kommunicerat 
miljöcertifieringen av sitt kontor till sina medlemmar (Kontor 16). Tabell 15 visar att vissa 
kategorier inte kommunicerat miljöcertifieringen i samma utsträckning som svarande i sin 
helhet.  

 

 

I vilken mån har byggnadens miljöcertifiering och miljösatsningar kommunicerats till olika 
aktörer?  

”branschfolk” Kontor 14 

”Kommunicerats till våra medlemmar” Kontor 16 
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Tabell 15: Nämnvärda skillnader mellan olika kategorier fråga 6: I vilken mån har byggnadens 
miljöcertifiering och miljösatsningar kommunicerats till olika aktörer? Se bilaga 3 till denna rapport för 
enkätdata som ligger till grund för denna analys.  

 

Typ av projekt - Fyra av fem svarande för befintliga byggnader angav ”någon 

kommunikation” med kommunen, dvs. de har inte kommunicerat 

miljöcertifieringen till kommunen i samma utsträckning som svarande i sin 

helhet.  

Certifieringsnivå - Fyra av fem svarande för byggnader med låg certifiering angav enbart 

”någon kommunikation” med finansiärer, dvs. de har inte kommunicerat 

miljöcertifieringen med finansiärer i samma utsträckning som svarande i sin 

helhet. 

Läge  

Typ av ägare - Inga svarande för kommun/landsting/staten angav ”aktiv strategisk 

kommunikation” förutom två av sex (internt) och en av fyra (befintliga 

hyresgäster) vilket är en lägre andel än svarande i sin helhet. 

Byggnadens 
huvudverksamhet 

- Enbart en svarande för vårdbyggnader angav ”aktiv strategisk 

kommunikation” överhuvudtaget (internt), annars ”vet ej”, ”ingen avsiktlig” 

eller ”någon kommunikation”, dvs. en lägre andel än svarande i sin helhet 

Typ av 
certifiering 

- Tre av fyra respektive fem av sex svarande för Miljöbyggnad angav ”någon 

kommunikation” med finansiärer respektive värderare, dvs. de har inte 

kommunicerat miljöcertifieringen med finansiärer och värderar i samma 

utsträckning som svarande i sin helhet.  
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4.4 Mervärde från specifika miljösatsningar 

Figur 28 och Figur 29 visar svar respektive kommentarer till fråga 20 om vikten av olika 
enskilda miljösatsningar för att ge mervärden. Alla, i enkäten utpekade, miljösatsningar anses 
”viktiga” eller ”mycket viktiga” av minst 70 % av de svarande (exklusive ”vet ej/ej relevant). 
Större spridning ser man vad gäller om satsningen ses som ”mycket viktig” eller ej. En 
beräkning av andelen svarande (exklusive ”vet ej/ej relevant”) redovisas i Tabell 16.  ”16. 
närhet till samhällstjänster (kollektivtrafik mm.)” ses som ”mycket viktig” av 61 % av de 
svarande (exklusive ”vet ej/ej relevant”) och visas med grön färg enligt tabellens färgskala. 
Ett flertal satsningar inom energiområdet angavs också i hög grad som ”mycket viktiga”. ” 7. 
Lösningar för elbesparing (belysning, apparater, etc.)”, ”6. Energieffektivt 
klimatskal/VVS/kyl inst.”, ” 3. Information och utbildning till byggnadens brukare om hur 
man kan spara energi” angavs som ”mycket viktiga” av över 40 % av de svarande (exklusive 
”vet ej/ej relevant”), och visas också med grönt enligt tabellens färgskala. Även “13. 
Byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan vid produktion och användning” angavs som 
”mycket viktig” av 46 % av de svarande (exklusive ”vet ej/ej relevant”). Dessa skiljer sig från 
satsningar såsom ”9. Extra satsningar på god ljudisolering”, ”15. Byggnadslösningar för att 
underlätta miljövänligare bilism (bilpool, laddstolpar osv.)”, ” 17. Miljöförbättringar på 
tomten (marksanering, hänsyn/utveckling av naturmark, etc.)” och ”18. Lösningar för låg 
vattenanvändning” som samtliga anger som ”mycket viktiga” av mindre än 20 % av de 
svarande (röd enligt tabellens färgskala). Övriga satsningar anges som ”mycket viktiga” av 
mellan 20 och 40 % svarande (orange till ljusgrön enligt tabellens färgskala). 

Tabell 16: Fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge mervärden? 
Andel svarande som angav att satsningen var ”mycket viktig” för att ge mervärden (exklusive ”vet ej/ej 
relevant”). Färgskalan i tabellen sträcker sig från mörkgrön (högst andel svarande) via ljusgrön, gul, 
orange till mörkröd (lägst andel svarande).  

Miljösatsning 

Andel 
”mycket 

viktig” 
1. Småskalig förnybar energiproduktion på byggnaden 24% 
2. Energi- och miljöledningssystem /plan 25% 
3. Information och utbildning till byggnadens brukare om hur man kan spara energi 44% 
4. Teknik för brukarstyrd inomhusmiljö/energianvändning 35% 
5. Övrig styr-, regler- och övervakningsteknik 41% 
6. Energieffektivt klimatskal/VVS/kyl inst. 48% 
7. Lösningar för elbesparing (belysning, apparater, etc.) 54% 
8. Lösningar i byggnaden för avfallsåtervinning 30% 
9. Extra satsningar på god ljudisolering 17% 
10. Extra satsningar på solavskärmning 28% 
11. Speciella satsningar i övrigt på en god inomhusmiljö 38% 
12. Uppföljning av inomhusmiljöförhållanden med byggnadens brukare (enkät eller dyl.) 36% 
13. Byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan vid produktion och användning 46% 
14. Byggnadslösningar för att underlätta cykling som färdmedel 28% 
15. Byggnadslösningar för att underlätta miljövänligare bilism (bilpool, laddstolpar osv.) 15% 
16. Närhet till samhällstjänster (kollektivtrafik mm.) 61% 
17. Miljöförbättringar på tomten (marksanering, hänsyn/utveckling av naturmark, etc.) 15% 
18. Lösningar för låg vattenanvändning 12% 
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Figur 28: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per certifieringstyp. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X – vet ej/ej 
relevant. 
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Figur 29: Kommentar till fråga 20.  

 

Kommentaren som lämnats till frågan lyfter fram att vad som ses som ett mervärde beror på 
hyresgästens förväntningar – sådant som en god inomhusmiljö och icke-farliga byggmaterial 
tas för givet av de flesta hyresgästerna. Däremot, satsningar som ”kunden själv kommer i 
kontakt med i sin vardag ... är... viktigare för att kunna åstadkomma mervärden som ökad 
betalningsvilja och ökad vilja att hyra (dvs. hyra och vakansgrad)”. 

Enkätresultat med alla kategorier redovisas som bilaga till denna rapport. Däremot har vi 
hittills inte bedömt skillnaden mellan olika kategorier vad gäller denna fråga. 

5  Sammanfattande analys 
Tabell 17 ger en sammanfattande översikt av samtliga enkätsvar gällande direkta ekonomiska 
mervärden. För varje typ av direkt ekonomiskt mervärde indikeras i tabellen hur 75 % eller 
fler av de svarande uppfattar förekomsten av mervärdet. 

Tabell 17 visar att medan en något högre kostnad förväntas vid produktion, förväntas också 
ett högre pris vid försäljning. Gällande driftkostnader är de svarande klart överens om att man 
får lägre energikostnader. Gällande övriga poster är de svarande inte överens i samma grad. 
En inte obetydlig andel ser att miljöcertifieringen kan leda till en ökning i kostnader för 
hyresgästanpassningar. En möjlig förklaring till detta är att vid anpassning måste man lägga 
mer resurser på att uppnå miljöcertifieringens krav vid materialval osv. Hyresgästanpassning 
verkar enligt enkätsvaren ses som en driftkostnad som påverkas av samma faktorer som 
produktionskostnad. 

Vad gäller löpande drift- och underhållskostnader i övrigt (undantaget energikostnader) samt 
renoverings- och ombyggnadskostnader rådde delade meningar bland de svarande mellan att 
de inte kunde se någon märkbar skillnad och att miljöcertifiering/miljösatsningar ledde till 
lägre kostnader. Vi har gjort bedömningen att det ej är relevant att analysera svar gällande 
påverkan på renoverings- och ombyggnadskostnader på kort sikt då sådana kostnader inte 
finns (enligt vår antagande när enkäten skrevs). Möjliga förklaringar till att man ser att dessa 
kostnader minskar är enligt kommentarerna att miljöcertifieringen har bidragit till att man 
fattat bättre val på produktnivå samt att man har valt mer hållbara material. Notera dock att 
det fanns en relativt stor andel (dvs. 22 %) som angav att renoverings- och 
ombyggnationskostnader kunde vara högre i framtiden på grund av miljöcertifieringen.  

Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge mervärden? 

 

”Vissa av ovanstående är viktiga för att åstadkomma kostnadsbesparingar, men har 
inget som helst värde för kunderna. Tyvärr är vår uppfattning att byggmaterialfrågan är 
ngt kunderna helt enkelt förväntar sig att vi ska ta hand om, dvs uppfattas ej som ett 
mervärde.  Uppföljning av inomhusmiljön uppfattas sällan som ett mervärde hos 
kunder. De förväntar sig att det ska vara en god inomhusmiljö, men vill helst inte att vi 
"stör" deras anställda med för mkt frågor om det inte uppfattas som att problem finns 
(då kan enkäter etc. behövas för att bena i problemen).  Generellt kan man säga att om 
det är en fråga som kunden själv kommer i kontakt med i sin vardag, tex avfall, så är 
den viktigare för att kunna åstadkomma mervärden såsom ökad betalningsvilja och 
ökad vilja att hyra (dvs hyra och vakansgrad).” Kontor 5 

 



35 
 

På kort sikt uppgav de svarande att både hyresnivån och vakansgraden var opåverkad av 
miljöcertifieringen/miljösatsningarna. På lång sikt såg däremot en betydande andel också att 
dessa poster påverkas positivt. 

Tabell 17 visar att medan produktionen (och hyresgästanpassning) medför högre kostnader, så 
ser man att miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar direkta ekonomiska aspekter positivt 
överlag. Fördelarna upplevs dessutom öka i framtiden. Tabellen visar också att det är främst 
inom området driftinkomster där fördelarna kan vara större framöver. Detta kan man i sin tur 
spekulera beror på att på kassaflöden på inkomstsidan påverkas mycket av 
marknadsförhållanden, medan på kostnadssidan avgörs mervärden i hög utsträckning redan 
vid byggnadsproduktion.     
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Tabell 17: Sammanfattande analys av enkätsvar om direkta mervärden från 
miljöcertifiering/miljösatsningar. Om en ruta är placerad på gränsen mellan två kolumner betyder det att 
de svarande är fördelade mellan de två kolumnerna. Procentsiffror i parentes i varje ruta anger andelen 
svarande som har svarat i enlighet med rutans position. Notera att det är minst 75 % av de svarande.   

 Lägre Ingen märkbar skillnad Högre 

P
roduktion/ försäljning 

   

D
riftkostnader 

   

D
riftinkom

ster 

   

1 13 av totalt 29 svarande angav ”vet ej” 

 

Energikostnader 
(86 % kort sikt) 
(89 % lång sikt) 

Produktions‐ 
/inköpskostnader (76 %) 

Försäljningspris 
(77 %) 

Tid på marknaden 
(100 %)1 

Vakansgrad  
(76 % kort sikt) 

Vakansgrad  
(83 % lång sikt) 

Drift‐ och 
underhåll 
(96 % kort sikt) 
(93 % lång sikt)

Hyresnivå  
(76 % kort sikt)

Hyresnivå  
(96 % lång sikt) 

Hyresgäst‐ 
anpassningar 
(92 % kort sikt) 
(88 % lång sikt) 

Renovering‐ och 
ombyggnad 
(78 % enbart på 
lång sikt)
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Tabell 18, Tabell 19 och Tabell 20 sammanfattar enkätresultat gällande indirekta ekonomiska 
mervärden. Trots att rutorna för ”varumärke”, ”miljökompetens hos anställda” och ”attraktion 
av nya medarbetare” alla står på linjen mellan ”någon” påverkan och ”mycket” påverkan, 
visar resultaten faktiskt att de svarande ser påverkan på varumärket som viktigare än de andra. 
Dessa skillnader framkommer ännu tydligare vad gäller miljöcertifieringens/ 
miljösatsningarnas betydelse för hyresgäster. Här visar tabellen att de svarande 
fastighetsägarna upplever att påverkan på hyresgästers ”trovärdighet i miljöfrågor” är större 
än för de andra typerna av mervärden som visas i tabellen.  

Tabell 18: Sammanställning av fastighetsägarnas upplevda indirekta ekonomiska mervärden för sig 
själva respektive sina hyresgäster. Procentsiffror i parentes i varje ruta anger andelen svarande som har 
svarat i enlighet med rutans position. Notera att det är minst 75 % av de svarande.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 Påverkar inte alls Påverkar något Påverkar mycket 

Internt hos 
fastighetsägare 

   

F
ör hyresgäster 

   

Varumärke (100 %) 

Miljökompetens hos 
anställda (97 %) 

Attraktion av nya 
medarbetare (79 %) 

Hyresgäst 
”produktivitet” (96 %)

Miljökompetens för hyresgästers anställda (100 %) 

Hyresgästers 
trovärdighet i 
miljöfrågor (88 %) 

Hyresgästers 
attraktion för nya 
medarbetare (79 %) 
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Tabell 19: Sammanfattning av enkätsvaren om miljöcertifieringen/miljösatsningarna är fördelaktiga eller 
ej i relation med… Första procentsiffran anger den andel av svarande som ligger inom de 
svarsalternativen som rutan står i. Andra procentsiffran anger andelen svarande som ”vet ej”.  

 

Inte fördelaktig Fördelaktig 

  

 

Tabell 20: Sammanfattning av enkätsvaren till frågan om I vilken mån miljöcertifieringen har 
kommunicerats med olika aktörer. Första procentsiffran anger den andel av svarande som ligger inom de 
svarsalternativen som rutan står i. Andra procentsiffran anger andelen svarande som ”vet ej”.  

Ingen avsiktlig 
kommunikation 

Någon kommunikation Aktiv strategisk 
kommunikation 

   

 

 

Hyresgäster 
(93 %, 10 % vet ej)

Kommunen 
(95 %, 33 % vet ej)

Investerare 
(91 %, 62 % vet ej)

Internt 
(96 %, 7 % vet ej)

Befintliga hyresgäster    
(95 %, 5 % vet ej) 

Potentiella hyresgäster     
(85 %, 28 % vet ej) 

Kommunen                   
(93 %, 18 % vet ej) 

Finansiärer                    
(75 %, 29 % vet ej) 

Värderare                      
(92 %, 24 % vet ej) 

Internt                        
(95 %, 0 % vet ej) 
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Tabell 19 och Tabell 20 sammanfattar frågor som har haft med relationer med olika aktörer att 
göra. Den stora bilden som framkommer är att i en mer eller mindre omfattning har 
miljöcertifiering setts som mycket fördelaktig i relation med olika aktörer såväl som att man 
har i hög grad aktivt kommunicerat miljöcertifieringen. Samtidigt visar tabellerna att det är 
många svarande som ej vet, särskilt investerare, värderare och i mindre grad kommunen.  

Enligt svarsanalysen för olika kategorier (dvs. ägartyper, typ av certifiering, typ av projekt 
(befintliga eller ny/större renovering), läge (storstad resp. icke storstad), certifieringsnivå och 
byggnadens huvudverksamhet) framkommer att upplevda mervärden i dagsläget kan variera 
på grund av dessa faktorer. 

Flera skillnader uppkom mellan fastigheter som var nybyggda eller hade genomgått 
omfattande renoveringar jämfört med befintliga byggnader. Exempelvis angav över tre 
fjärdedelar av de svarande för befintliga byggnader att de inte såg någon märkbar skillnad på 
drift- och underhållskostnader (kort- och långsiktigt). Svarande i sin helhet var märkbart mer 
positiva i denna kategori. Över 75 % av de svarande för befintliga byggnader angav att 
miljöcertifieringen hade enbart någon påverkan på företagets varumärke. Över 80 % av de 
övriga svarande sade att miljöcertifieringen hade mycket påverkan på företagets varumärke.  

Vissa skillnader sågs också mellan byggnader med en hög nivå på certifiering jämfört med de 
med en låg nivå. Exempelvis angav två av totalt 3 svarande för byggnader med låg certifiering 
ingen märkbar påverkan på byggnadens försäljningspris, jämfört med svarande för byggnader 
med hög certifiering där nästan 90 % av de svarande angav att miljöcertifieringen orsakade ett 
högre försäljningspris. Vad gäller miljöcertifieringens påverkan på fastighetsägarföretagets 
varumärke angav enbart två av fem (dvs. 40 %) svarande för byggnader med låg certifiering 
att det hade en mycket stor påverkan jämfört med 80 % av svarande för byggnader med hög 
certifiering. 

Det var en markant större andel svarande för storstäder som angav en positiv påverkan från 
miljöcertifieringen på vakansgraden (62 % jämfört med 25 % för icke-storstadsbyggnader). 
Dessutom angav enbart 70 % icke-storstadssvarande en minskning av energikostnader på 
grund av miljöcertifieringen (jämfört med 100 % för storstadsbyggnader).     

Enkätsvaren domineras, vad gäller verksamhet, av svar för  kontorsfastigheter och därför 
påverkade det mycket de slutliga resultaten. Det kom enbart två svarande för vårdbyggnader, 
som avvek från helheten på vissa sätt. Båda svarande för vårdbyggnader angav att 
byggprojektkostnaden inte hade påverkats någonting av miljösatsningarna. Dessa utgjorde 40 
% av alla svarande som inte angav att byggprojektkostnaderna var högre på grund av 
miljöcertifieringen. En svarande för vårdbyggnader angav att anpassningskostnader skulle 
minska mycket på lång sikt på grund av miljösatsningar – den enda svarande som gav detta 
som svar till denna fråga.  En svarande för vårdbyggnader angav också att miljöcertifieringen 
inte orsakade någon skillnad i energikostnader.  

Vad gäller skillnader mellan svarande för olika certifieringsverktyg var skillnaderna mest 
markanta för LEED-byggnader. Exempelvis fyra av fem (80 %) angav ökad hyresnivå (kr/m2) 
på lång sikt jämfört med 44 % svarande i sin helhet, fem av sju (71 %) angav mycket 
påverkan på företagets möjlighet att attrahera och behålla kompetent personal jämfört med 34 
% för svarande i sin helhet. Sex av sju (85 %) angav mycket påverkan på företagets 
varumärke jämfört med 67 % för svarande i sin helhet. Svarande för EUGB-byggnader avvek 
från helheten också. Exempelvis angav två av fyra ”ingen märkbar skillnad” för 
försäljningspris jämfört med 23 % av de svarande i sin helhet. Fyra av fem svarande för 
EUGB-byggnader angav ingen märkbar skillnad för anpassningskostnader för hyresgäster 
jämfört med 54 – 58 % svarande i sin helhet. Dessutom angav två av fem svarande för 
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EUGB-byggnader att certifieringen hade ”mycket påverkan” på företagets varumärke jämfört 
med 67 % svarande i sin helhet. 

Det förekom skillnader mellan olika typer fastighetsägare. Tre av fyra (75 %) svarande för 
internationella investerarägare angav exempelvis mycket påverkan på miljökompetens hos 
anställda jämfört med 33 % för svarande i sin helhet. Likadant angav tre av fyra (75 %)  av 
dessa ägare mycket påverkan på möjlighet att attrahera kompetent personal jämfört med 34 % 
svarande i sin helhet. Detta kan jämföras med att inga (av fem svarande) med 
kommunalt/landstings/statligt ägda byggnader angav mycket påverkan på att attrahera och 
behålla personal. 

De redovisade skillnaderna stödjer att olika typer fastighetsägare (med olika typer 
certifieringsverktyg, verksamhet, ny eller befintlig byggnad osv.) upplever mervärde på olika 
sätt. Det skall emellertid poängteras att vissa svarskategorier innehåller få svar och alltför 
stora växlar skall alltså inte dras på dessa resultat. Med ett större antal svarande kan man 
utföra en vidare statistisk analys över de uppdelningar som har nyttjats i detta arbete.  

6 Sammanfattande diskussion 
Enkäten visar att fastighetsägare ser mervärde från miljöcertifiering i flera olika avseende. 
Bland direkta mervärden på kostnadssidan är det minskade energikostnader som är tydligast. 
För övriga kostnadsposter gällande direkta ekonomiska mervärden ses miljöcertifieringen 
överlag antingen medföra ”ingen märkbar skillnad” eller en positiv påverkan – dvs. drift- och 
underhållskostnader samt renoverings- och ombyggnadskostnader. Kontentan från detta är att 
fastighetsägarna ser att kvalitén hos den miljöcertifierade byggnaden är högre jämfört med en 
icke-miljöcertifierad.   

Vad gäller anpassningskostnader för hyresgäster och produktionskostnader upplevs 
miljöcertifiering medföra högre kostnader av de flesta svarande. Detta verkar bero av samma 
orsak, att det kostar mer att uppnå de krav som ställts av miljöcertifieringen och den ökade 
kvalitén som den medför. Samtidigt är de byggnader som fastighetsägarna svarat för i enkäten 
ofta det första objektet de har miljöcertifierat vilket skulle kunna tala för att kostnaderna 
minskar på sikt. 

Gällande hyresnivån och vakansgraden på intäktssidan upplevs miljöcertifieringen medföra 
”ingen märkbar skillnad” på kort sikt jämfört med att fler svarande tror på en positiv effekt på 
lång sikt. Utöver det, är en stor majoritet av de svarande fastighetsägarna övertygade om att 
miljöcertifieringen medför ett högre försäljningspris. Detta tolkas ge stöd till att en del 
fastighetsägare ser att man med miljöcertifieringen kommer att kunna öka efterfrågan på 
transaktionsmarknad jämfört en icke-miljöcertifierad byggnad.   

Gällande relationer med övriga aktörer (hyresgäster, kommunen, investerare och internt) har 
miljöcertifieringen setts som nästintill uteslutande fördelaktig för fastighetsägarna. 
Fastighetsägarna har också haft minst någon slags kommunikation om miljöcertifieringen 
med olika aktörer och internt.  

Gällande mervärden internt hos fastighetsägare och hyresgäster (dvs. vad fastighetsägarna 
uppfattar att deras kunder får ut för mervärden av miljöcertifieringen) är det 
varumärkesbyggandet/trovärdighet som ses som det allra största mervärdet. Fastighetsägarna 
framhåller också att miljöcertifieringen leder till möjligheter att attrahera nya medarbetare och 
ökar miljökompetensen hos de anställda. Vad gäller mervärden för kunder (dvs. hyresgäster) 
är det en stor spridning bland de svarande huruvida miljöcertifieringen av byggnaden kan 
bidra till ökad miljökompetens hos hyresgästernas anställda. Möjligheten att attrahera nya 
medarbetare och ökad produktivitet på grund av miljöcertifiering uppfattar fastighetsägarna 
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enbart ger en mindre fördel för hyresgästerna. En tolkning av enkätsvaren om mervärden för 
hyresgästerna är att fastighetsägarna överlag anser att det viktigaste försäljningsargumentet 
gentemot hyresgäster och potentiella hyresgäster är att miljöcertifieringen kan bidra till att 
hyresgästen kan åtnjuta ökat förtroende inom miljöfrågor. En vidare reflektion är att de 
forskningsstudier som visat möjliga mervärden i form av bättre hälsa och högre produktivitet 
hos byggnadens användare (se exempelvis (Kats et al., 2010) för en omfattande redovisning) 
inte verkar vara något fastighetsägarna som besvarat denna enkät upplever i samma 
utsträckning på nuvarande fastighetsmarknaden. 

Då vi analyserat svaren för olika kategorier(dvs. ägartyper, typ av certifiering, typ av projekt 
(befintliga eller ny/större renovering), läge (storstad resp. icke storstad), certifieringsnivå och 
byggnadens huvudverksamhet) framkommer att upplevda mervärden i dagsläget kan variera 
på grund av dessa faktorer. Exempelvis var svarande för LEED-byggnader mer positiva än 
svarande i sin helhet vad gäller miljöcertifieringens påverkan på hyresnivå, möjlighet att 
attrahera och behålla personal och företagets varumärke. Å andra sidan var svarande för 
EUGB-byggnader mindre positiva än svarande i sin helhet vad gäller miljöcertifieringens 
påverkan på företagets varumärke.  

Samtliga resultat från denna undersökning är opinioner. Det betyder att resultaten snarare 
speglar strategiska prioriteringar än strikt empiriska fakta. I och med att samtliga svarande har 
satsat på miljöcertifiering ska man läsa slutsatserna utifrån att det naturligt finns en vilja att 
visa på mervärden från certifieringen. När vi har frågat om mervärde på lång sikt handlar 
detta dessutom av naturliga skäl om framtida förväntningar, där önskemål att aktivt hitta 
mervärde kan påverka svaren. 
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BILAGA 1: Enkät som skickades till fastighetsägare 
 

Information om byggnaden 
 

1. Ange fastighetsnamn/beteckning för byggnaden för vilken du anger svar i denna enkät (se vårt 

följebrev):  

 

 
2. Hur stor är den totala uthyrbara arean (LOA) i byggnaden? 

Under 5000 m2   

5000 m2 till 10 000 m2   

Över 10 000 m2  

 

 

3. Ungefär hur fördelas olika verksamheter i byggnaden per m2 uthyrbar area (%)? 

Hotell, restaurang %

Kontor och administration     % 

Handel     % 

Vård     % 

Undervisning (förskola till universitet)    % 

Bad‐, sport‐ idrott     % 

Teater, konsert, biograf     % 

Bostäder  % 

Varmgarage     % 

Lagerlokal     % 

Annat, vad? 
     % 

 
4. Vilken miljöcertifiering har byggnaden (fleval möjligt)? 

 

LEED   

BREEAM   

Miljöbyggnad   

EU GreenBuilding   

 

Annan miljöcertifiering: 

 

 

5. Vilka miljösatsningar har gjorts/finns i byggnaden? (Kryssa för de alternativ som stämmer) 
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Lokal förnybar energiproduktion på fastigheten   

Energi‐ och miljöledningssystem/plan   

Information och utbildning till byggnadens brukare om hur man kan 
spara energi 

 

Teknik för brukarstyrd inomhusmiljö/energianvändning   

Övrig avancerad styr‐, regler‐ och övervakningsteknik    

Energieffektivt klimatskal/VVS/kyl installationer   

Lösningar för elbesparing (belysning,  apparater, etc.)   

Lösningar i byggnaden för avfallsåtervinning   

Extra satsningar på god ljudisolering   

Extra satsningar på solavskärmning   

Speciella satsningar i övrigt på en god inomhusmiljö   

Uppföljning av inomhusmiljöförhållanden med byggnadens brukare 
(enkät eller dyl.) 

 

Byggnadsmaterial med låg miljöpåverkan    

Byggnadslösningar för att underlätta cykling som färdmedel   

Byggnadslösningar för att underlätta miljövänligare bilism (bilpool, 
laddstolpar osv.) 

 

Närhet till samhällstjänster (kollektivtrafik mm.)   

Miljöförbättringar på tomten (marksanering, hänsyn/utveckling av 
naturmark, etc.) 

 

Lösningar för låg vattenanvändning   

 

Andra miljösatsningar:  

 

 

 
 

 

6. I vilken mån har byggnadens miljöcertifiering och miljösatsningar kommunicerats till ...? 

 

  Ingen avsiktlig 
kommunikation 

Någon form av 
kommunikation 

Aktiv 
strategisk 
kommun‐
ikation 

Vet ej 

Befintliga 
hyresgäster 

       

Potentiella 
hyresgäster 

       

Kommunen         

Finansiärer         

Fastighets‐
värderare 

       

Media         

Internt i ert företag         

Andra aktörer:  
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7. Var du/din organisation byggherre för den aktuella byggnaden? 

 

JA   

NEJ   

 

När vi frågar om olika mervärden med miljöcertifiering och miljösatsningar bör ni bedöma 
det genom att jämföra den aktuella byggnaden med en i övrigt liknande byggnad utan 
miljöcertifiering och miljösatsningar. 

 
8.  (För de som svarade JA till fråga 7) Hur uppfattar du att den totala projektkostnaden för att 

uppföra byggnaden påverkades av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar? 

 

 

  Mycket 

lägre (> 

10  %) 

 

 Lägre 

(1 – 10 

%) 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Högre 

(1 – 10 

%) 

Mycket 

högre (> 

10%) 

Vet ej 

Projektkostnade

n var... 

           

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 

 
9. (För de som svarade NEJ till fråga 7) Hur uppfattar du att byggnadens inköpspris påverkades av 

byggnadens miljöcertifiering/ speciella miljösatsningar? 

 
  Mycket 

lägre (> 10  

%) 

 

 Lägre 

(1 – 10 

%) 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Högre 

(1 – 10 

%) 

Mycket 

högre 

(> 

10%) 

Vet ej 

Köpeskillingen 

var... 

           

 

Kommentarer om denna fråga:  
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Mervärden från miljöcertifiering och miljösatsningar 
 

För frågorna på denna sida använder vi oss av 2 tidsperspektiv: 
 
- Kortsiktigt, d.v.s. det aktuella mervärdet nu och det närmaste året 
- Långsiktigt, d.v.s. en för byggnaden ekonomiskt viktig framtid på minst tio år från nu 
 
När vi frågar om olika mervärden med miljöklassning och miljösatsningar bör ni bedöma det genom 
att jämföra den aktuella byggnaden med en i övrigt liknande byggnad utan 
miljöklassning/miljösatsningar. 
 
10. Hur uppfattar du att driftnettot påverkas av byggnadens miljöcertifiering/speciella 

miljösatsningar?  

 

  Minskar 

med 

mer än 

10 % 

Minskar 

med 

upp till 

10 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

10 % 

Ökar 

med 

mer än 

10 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
           

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 

 

 
11. Hur uppfattar du att hyresnivån (kr/m2) påverkas av byggnadens miljöcertifiering/speciella 

miljösatsningar? 

 

  Minskar 

med 

mer än 

10 % 

Minskar 

med 

upp till 

10 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

10 % 

Ökar 

med 

mer än 

10 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
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Långsiktigt 
           

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
 

12. Hur uppfattar du att vakansgraden påverkas av byggnadens miljöcertifiering/speciella 

miljösatsningar? 

 

  Minskar 

med 

mer än 

10 % 

Minskar 

med 

upp till 

10 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

10 % 

Ökar 

med 

mer än 

10 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
           

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 

 
13. Hur uppfattar du att anpassningskostnader för nya hyresgäster påverkas av byggnadens 

miljöcertifiering/speciella miljösatsningar? 

 

  Minskar 

med 

mer än 

10 % 

Minskar 

med 

upp till 

10 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

10 % 

Ökar 

med 

mer än 

10 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
           

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
 

14. Hur uppfattar du att byggandens energikostnader påverkas av byggnadens 

miljöcertifiering/speciella miljösatsningar? 
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  Minskar 

med 

mer än 

25 % 

Minskar 

med 

upp till 

25 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

25 % 

Ökar 

med 

mer än 

25 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
           

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
 

15. Hur uppfattar du att övriga löpande drift‐ och underhållskostnader påverkas av byggnadens 

miljöcertifiering/speciella miljösatsningar? 

 

  Minskar 

med 

mer än 

10 % 

Minskar 

med 

upp till 

10 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

10 % 

Ökar 

med 

mer än 

10 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
           

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
 

16. Hur tror du att byggnadens framtida renoverings‐ och ombyggnadskostnader kan påverkas av 

byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar? 

 

  Minskar 

med 

mer än 

10 % 

Minskar 

med upp 

till 10 % 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

med 

upp till 

10 % 

Ökar 

med 

mer än 

10 % 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
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Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
 

 

 

17. Hur uppfattar du att priset vid en eventuell framtid försäljning av byggnaden kan påverkas av 

byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar (jämfört med en i övrigt liknande byggnad 

utan miljöcertifiering och speciella miljösatsningar)? 

 

  Minskar 

mycket 

(> 10 %) 

Minskar 

(1 ‐ 10 

%) 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Ökar 

(1 ‐ 10 

%) 

Ökar 

mycket 

(> 10 %) 

Vet  ej 

Kortsiktigt 
           

Långsiktigt 
           

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 

 

 
18. Uppfattar du att enskilda miljösatsningar i byggnaden skulle ha gett mervärden även om 

byggnaden inte skulle ha varit officiellt miljöcertifierad? 

  Ja  Delvis  Nej  Vet ej 

     

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 

 
19. I vilken mån har/är det faktum att byggnaden är miljöcertifierad varit 

fördelaktig i relationen med…? 

Inte särskilt fördelaktigt Fördelaktigt  Vet ej 

Hyresgäster (och potentiella framtida hyresgäster)       

Kommunen (t.ex. via markanvisnings‐, plan och 
byggregler, energiplan osv.) 
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Investerare (t. ex. fonder och liknande)       

Internt i företaget       

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
 

20. Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 

mervärden? 

 Ej vikitg för 
att ge 
mervärden 

Viktig för 
att ge 
mervärden 

Mycket 
viktig för 
att ge 
mervärden 

Vet 
ej 

Ej relevant 
för den 
aktuella 
byggnaden

Småskalig förnybar energiproduktion 
på byggnaden 

         

Energi‐ och miljöledningssystem /plan           

Information och utbildning till 
byggnadens brukare om hur man kan 
spara energi 

         

Teknik för brukarstyrd 
inomhusmiljö/energianvändning 

         

Övrig styr‐, regler‐ och 
övervakningsteknik  

         

Energieffektivt klimatskal/VVS/kyl 
installationer 

         

Lösningar för elbesparing (belysning,  
apparater, etc.) 

         

Lösningar i byggnaden för 
avfallsåtervinning 

         

Extra satsningar på god ljudisolering           

Extra satsningar på solavskärmning           

Speciella satsningar i övrigt på en god 
inomhusmiljö 

         

Uppföljning av 
inomhusmiljöförhållanden med 
byggnadens brukare (enkät eller dyl.) 

         

Byggnadsmaterial med låg 
miljöpåverkan vid produktion och 
användning 

         

Byggnadslösningar för att underlätta 
cykling som färdmedel 

         

Byggnadslösningar för att underlätta 
miljövänligare bilism (bilpool, 
laddstolpar osv.) 

         

Närhet till samhällstjänster 
(kollektivtrafik mm.) 

         

Miljöförbättringar på tomten           
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(marksanering, hänsyn/utveckling av 
naturmark, etc.) 

Lösningar för låg vattenanvändning           

Andra miljösatsningar:  

 

 

 
 

21. Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar 

påverkar…? 

Inte alls  Något  Mycket  Vet ej 

…Miljömedvetenheten och 
miljökompetensen hos era anställda? 

       

…Företagets trovärdighet/stärkt 
varumärke i miljöfrågor 

       

…Företagets möjlighet att attrahera och 
behålla kompetent personal 

       

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 

 
22. Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar 

påverkar ”tiden på marknaden” (dvs. tiden från att fastigheten är ute till 

försäljning till att transaktionen genomförts) vid en ev. framtid försäljning?  

 

  Mycket 

lång‐

sammare 

Något 

lång‐

sammare 

Ingen 

märkbar 

skillnad 

Något 

snabbare 

Mycket 

snabbare 

Vet  ej 

             

 

Kommentarer om denna fråga:  
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23. Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar 

bidrar till att…? 

Inte alls  Något  Mycket  Vet ej 

…Öka produktiviteten i hyresgästernas 
verksamhet 

       

…Öka miljömedvetenheten och 
miljökompetensen hos hyresgästernas 
anställda? 

       

…Öka hyresgästernas trovärdighet i 
miljöfrågor 

       

…Öka hyresgästernas möjlighet att 
attrahera och behålla kompetent 
personal 

       

 

Kommentarer om denna fråga:  

 

 

 
  



54 
 

Personliga uppgifter 
Observera att ditt enkätsvar behandlas med sekretess. Enbart anonymiserade resultat 
publiceras eller meddelas offentligt.  

 
24. Ange ditt namn (används enbart för återkoppling mellan forskargruppen och dig): 

 
 

25. Ange dina kontaktuppgifter (används enbart för återkoppling mellan oss i forskargruppen och 

dig)? 

 
 

26. Ange din tjänst inom företaget: 

 

 
27. Det är intressant för vårt företag att höra ifrån våra hyresgäster om deras nyttor från att hyra en 

miljöcertifierad byggnad. Därför är vi mycket positiv om att KTHs forskargrupp ta kontakt med 

oss för att höra om hur KTH kan hjälpa oss med det i det aktuella projektet. 

Ja   

 

28. Jag önskar bli inbjuden till seminarium där projektets resultat redovisas? 

 

Ja   

 
29. Övriga kommentarer: 

 

 

Tryck på ”klar” för att skicka in dina svar. Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2: Kategoriserade fastigheter för vilka enkäten besvarades 

Beteckning i 
rapport 

Läge  Ägartyp  BREEAM  EUGB  LEED  MB 
Cert‐ 
nivå 

Typ av 
projekt  Huvud‐ verksamhet för byggnaden 

Handel 1  Icke  svenskägd investerare  PASS/GOOD  LÅG  Befintlig  Handel 

Undervisning 
1  Icke  Kommun/landsting/staten  GULD  HÖG  Ny  Undervisning (förskola till universitet) 

Vård 1  Icke  Kommun/landsting/staten  JA  GULD   HÖG  Ny  Vård 

Vård 2  Icke  Kommun/landsting/staten  JA  Ny  Vård 

Kontor 1  Icke  svenskägd investerare  PLAT  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Kontor 2  Storstad  Utländskägd investerare  GOLD  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Lager 1  Icke  svenskägd investerare  PASS  LÅG  Ny  Lagerlokal 

Kontor 3  Storstad  svenskägd investerare  PLAT  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Övrig 1  Storstad  Kommun/landsting/staten  JA  Befintlig  Övrig 

Handel 2  Storstad  Utländskägd investerare  GOOD/GOOD    LÅG  Befintlig  Handel 

Kontor 4  Storstad  svenskägd investerare  GULD  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Kontor 5  Storstad  svenskägd investerare  GOLD  HÖG 
Större 
renovering  Kontor och administration 

Kontor 6  Storstad  svenskägd investerare  GULD  HÖG 
Större 
renovering  Kontor och administration 

Lager 2  Storstad  svenskägd investerare  VERY GOOD  HÖG  Ny  Lagerlokal, industrilokal 

Handel 3  Icke  Utländskägd investerare  VERY GOOD  HÖG  Ny  Handel 

Kontor 7  Icke  ägare‐hyresgäster  GOLD  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Övrig 2  Storstad  ägare‐hyresgäster  GOLD  HÖG  Ny  Övrig 



56 
 

Undervisning 
2  Storstad  Kommun/landsting/staten  SILVER  HÖG 

Större 
renovering  Undervisning (förskola till universitet) 

Kontor 8  Storstad  svenskägd investerare  SILVER  HÖG  Befintlig  Kontor och administration 

Kontor 9  Storstad  svenskägd investerare  BRONS  LÅG  Befintlig  Kontor och administration 

Lager 3  Icke  svenskägd investerare  GOLD  HÖG  Ny  Lagerlokal, industrilokal 

Handel 4  Storstad  Utländskägd investerare  GOOD/GOOD    LÅG  Befintlig  Handel 

Handel 5  Icke  Utländskägd investerare  PASS/GOOD  LÅG  Befintlig  Handel 

Kontor 10  Storstad  ägare‐hyresgäster  JA 
Större 
renovering  Kontor och administration 

Kontor 11  Storstad  ägare‐hyresgäster  GULD  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Kontor 12  Storstad  svenskägd investerare  JA  Ny  Kontor och administration 

Kontor 13  Storstad  svenskägd investerare  GULD  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Kontor 14  Storstad  svenskägd investerare  GULD  HÖG  Ny  Kontor och administration 

Kontor 15  Icke  svenskägd investerare  JA  Befintlig  Kontor och administration 

Kontor 16  Storstad  ägare‐hyresgäster  SILVER  HÖG  Befintlig  Kontor och administration 

Undervisning 
3  Storstad  Kommun/landsting/staten  GULD  HÖG  Ny  Undervisning (förskola till universitet) 
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BILAGA 3: Enkätsvaren enligt samtliga 
kategoriuppdelningar 

B3.1 Frågor om direkta mervärden 

B3.1.1 Frågor om produktionskostnader och försäljning 

 

 

Figur 30: Svar till fråga 8: Hur uppfattar du att den totala projektkostnaden för att uppföra byggnaden 
påverkades av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar? 
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Figur 31. Svar till fråga 17: Hur uppfattar du att priset vid en eventuell framtid försäljning av byggnaden 
kan påverkas av byggnadens miljöcertifiering/speciella miljösatsningar (jämfört med en i övrigt liknande 
byggnad utan miljöcertifiering/miljösatsningar)? 
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Figur 32. Svar till fråga 22: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar 
”tiden på marknaden” (d.v.s. tiden från att fastigheten är ute till försäljning till att transaktionen 
genomförts) vid en ev. framtid försäljning? 
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Figur 33. Svar till fråga 11: Hur uppfattar du att hyresnivån (kr/kvm) påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på kort sikt? 
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Figur 34: Svar till fråga 11. Hur uppfattar du att hyresnivån (kr/kvm) påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på lång sikt? 
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Figur 35. Svar till fråga 12: Hur uppfattar du att vakansgraden påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på kort sikt? 
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Figur 36: Svar till fråga 12. Hur uppfattar du att vakansgraden påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på lång sikt? 
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Figur 37: Svar till fråga 13: Hur uppfattar du att anpassningskostnader för nya hyresgäster påverkas av 
byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på kort sikt? 
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Figur 38: Svar till fråga 13. Hur uppfattar du att anpassningskostnader för nya hyresgäster påverkas av 
byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på lång sikt? 
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Figur 39: Svar till fråga 14: Hur uppfattar du att byggnadens energikostnader påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på kort sikt? 
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Figur 40: Svar till fråga 14: Hur uppfattar du att byggnadens energikostnader påverkas av byggnadens 
miljöcertifiering/miljösatsningar på lång sikt? 
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Figur 41: Svar till fråga 15: Hur uppfattar du att övriga löpande drift- och underhållskostnader påverkas 
av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på kort sikt? 
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Figur 42: Svar till fråga 15: Hur uppfattar du att övriga löpande drift- och underhållskostnader påverkas 
av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på lång sikt? 
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Figur 43: Svar till fråga 16: Hur tror du att byggnadens framtida renoverings- och ombyggnadskostnader 
kan påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på kort sikt? 
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Figur 44: Svar till fråga 16: Hur tror du att byggnadens framtida renoverings- och ombyggnadskostnader 
kan påverkas av byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar på lång sikt? 

 

 

 

 



72 
 

B3.2 Frågor om indirekta mervärden 

 
Figur 45: Svar till fråga 19: I vilken mån har/är det faktum att byggnaden är miljöcertifierad varit 
fördelaktig i relationen med…? För uppdelningar ägartyp och märkningstyp. 
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Figur 46: Svar till fråga 19: I vilken mån har/är det faktum att byggnaden är miljöcertifierad varit 
fördelaktig i relationen med…? För uppdelningar projekttyp och märkningsnivå. 
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Figur 47: Svar till fråga 19: I vilken mån har/är det faktum att byggnaden är miljöcertifierad varit 
fördelaktig i relationen med…? För uppdelningar läge och byggnadens huvudverksamhet. 
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Figur 48: Svar till fråga 21: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar 
….? För uppdelningar ägartyp och märkningstyp.  
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Figur 49: Svar till fråga 21. Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar 
….? För uppdelningar projekttyp och märkningsnivå. 
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Figur 50: Svar till fråga 21: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar påverkar 
….? För uppdelningar läge och byggnadens huvudverksamhet. 
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Figur 51: Svar till fråga 23: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar bidrar till 
att….? För uppdelningar ägartyp och märkningstyp.  
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Figur 52: Svar till fråga 23: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar bidrar till 
att….? För uppdelningar projekttyp och märkningsnivå. 
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Figur 53: Svar till fråga 23: Hur uppfattar du att byggnadens miljöcertifiering/miljösatsningar bidrar till 
att….? För uppdelningar per läge och byggnadens huvudverksamhet.  
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Figur 54: Svar till fråga 6: I vilken mån har byggnadens miljöcertifiering och miljösatsningar 
kommunicerats till ...? Uppdelningar per ägartyp och märkningstyp.  
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Figur 55: Svar till fråga 6: I vilken mån har byggnadens miljöcertifiering och miljösatsningar 
kommunicerats till ...? Uppdelningar per projekttyp och certifieringsnivå. 
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Figur 56: Svar till fråga 6: I vilken mån har byggnadens miljöcertifiering och miljösatsningar 
kommunicerats till ...? Uppdelningar per läge och huvudverksamhet för byggnaden.  
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Figur 57: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per ägartyp. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X – vet ej/ej relevant. 
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Figur 58: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per märkningstyp. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X – vet ej/ej 
relevant. 
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Figur 59: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per projekttyp. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X – vet ej/ej relevant. 
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Figur 60: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per märkningsnivå. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X – vet ej/ej 
relevant. 
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Figur 61: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per läge. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X – vet ej/ej relevant. 
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Figur 62: Svar till fråga 20: Hur viktiga är följande enskilda miljösatsningar i byggnaden för att ge 
mervärden? Uppdelning per byggnadens huvudverksamhet. 0 – ej viktig, 1 – Viktig, 2 – Mycket viktig, X 
– vet ej/ej relevant. 



 
 

 

 

 

 

 


